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অদ্যৈব কুক যচ্ছেয়ে। 
বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষাস

ি রা ১ 

্গাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 

২০শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩২ সাল । ] প্রথম সংখ্যা । 

নববর্ষে আশার বাণী। 
সুগভীর ঘননীল শ্ঠাম সিন্ধুতীরে 

এ হেন বিজন বনে নিবিড় তিম্মরে 

বদে আছি ভামাইয়। এই ভাঙ্গ। ডেল 

সুদূরের পানে চাহি কাটে সারা বেলা। 

দিবা অবসান হ'ল ধীরে ধারে ধীরে 

স1ঝের মলিন ছায়া নামে কাল নীরে; 

ন! জানি অজান! কোন্ বহুদূর দেশে 

ভেলা মোর বাধুভরে যাবে ভেসে ভেসে। 

সেথ! কি সফল হবে সাধের সাধন! 

অবসান হ'বে চির মরম বেদন।, 

নিতি নিতি যারে হেথা করে অন্বেষণ 

মিলিবে কি অন্তরের সে প্রেম-রতন ? 

সেথ| কি মিটিৰে তার কোটি যুগ তৃষা 

পোহাইবে ঘন ঘোর দীর্ঘ হুখনিশা ? 



উতসব। 

ছুদিনের এই থেল! গেল বুঝি টুটে 

ওপারে অরুণ উষ। উঠে যেন ফুটে 

নয়ন সমুখে মোর । হেমন্তের 

বদস্ত গাহিছে গান মিলনের দেখে | 

অপূর্ণ যতেক আশ! গোপন ক্রন্দন 

নিমিষে বিদায় লয়ে সখ চিরস্তন 

বারবে সে জাগরিত নব সুপ্রভাতে 

প্রাবিয়। আধার গেহ কিরণ সম্পাতে। 

বরে পড়ে জীবনের জীর্ণ পাত। গুলি 

দূরে আসে বুঝি বিদায়-গোধুলি 

রাঙ্গ!য়ে গগন ধীরে অস্ত গেল রধি 

শুকায়ে ঝরিল ভূমে প্রাতের করবী। 

ভয় নাই, দেখ দূরে উদয় অচলে 

পূর্ণিমার শশী শোনে নীলাকাশ তলে । 

কেন তবে হাহাকার তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাঁস 

গে।পন পরাণে রাখি অটল বিশ্বাস 

চেয়ে থাক্ শুধু এ শ্তামশশী পানে 
উদ্দিবে সাঝের তারা দ্রিবা অবসানে। 

নব বধূরূপে যেন সেই ভাব লোকে 

বরণ হইবে তোর ননীন আলে কে 

তান্ুদেব ভালে দিবে সিন্দুরের টা 
উঠিবে পরাণে জলে প্রেমের প্রদীপ। 

নাহি সেথ। অবসাদ, বিষাদের রোল 

ফাগুন আসিয়া নিতি দিবে প্রাণে দোল; 

দগধ না! হবে হিয়। বিরহ অনলে 

শাশ্বত প্রেমের দীপ নিত্য সেথ! জ্বলে । 

সীমাহীন নীলাম্ুর পরপার হতে 

আঙিছে আশার বাণী মোর শ্রুতি পথে । 

পুরাতন চলে যায় পাথারের তলে 

আসিতে নূতন হয়ে । নবমাল! গলে 



নববর্ষে শাশার বাণী। 

ছুলে তার, এই বিশ্বে নাচি কতু গ্ষয় 
অসীমের ফিছু মাহি হবে অপচন়। 

হিমানীর অনসানে বধে পরল, 
ফিরে আসে ননরূপে হয়ে সুশ্যামল 

মধুমাসে স্ুকোমল বায়ুর পরশে 

জাগে তার! ননসাজে মাধুর্ষে)র রসে। 

বসন্তের চিরসথা কুহুকুহছু রনে 

নবীন বারতা আনে পুরাতন ভবে ; 

এমনি অনাদি কাল ভরসার বাণী-_ 

মানবের পাশে নিতি দেয় বিশ্ব আনি। 

কত যুগধরে এক সুন্দর মধুর 

বিকশিছে নবরূপে বিরহ-বিধুর। 

ত্ঃথ কেন হেথা যদি পাই অবহেল। 

সাঙ্গ হয় যদি এই কদিনের খেল! $ 

বন্ধুর জীবন-পথে বদ্ধ চলে সাথে 

এইটুকু যেন সদ! জাগে এ হিয়াতে। 

কঠিন কণ্টকাকীর্ণ তণ্রমরুভমে 

অলস অবশ হিয়া ঢলে পড়ে ঘুমে; 

বারে বারে তারে তাই জাগাইগ তুপি 

চিরমধু মিলনের গুণ দিনগুলি। 
নিভৃত নিকুঞগ্জবনে শদয়-বঙন 

হয়ত আপনি তুমি দিবে দরশন ; 

ভাবের মঞ্জরী নর উঠিবে বিকশি 

তোমার চরণ ধ্বনি এ শ্রবণে পশি। 

এ হেন আশার বাণী শুনি আজ কাণে 

অ(ছে শান্তি, আছে ম্খ, ছ্ুঃখ অবসানে । 

শশস্প উট পাশ লিপি তা শত 



নববর্ষে ভাল বামিবে কাহাকে ? 

দেখ দেখি এই নূতন বৎসরে প্রকৃতি কাহাকে ভাল বাসি ফুটিয়! উঠিল। 
দেখিতেছনা-_“ও মধুবাত! খতায়তে” বাধুসকল কাহার জন্য মধু বর্ষণ করিতেছে, 
“মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধব:” নদী বা সমুদ্র সকল কাহার জন্ত শ্বকীয় রস ক্ষরণ করিতেছে, 
“মাধবীর্ণঃ সন্বোষধীঃ” আমার্দের জন্ত ওষধী সকল মধুমতী হউক, “€ মধুনক্ত 

মুতোষসঃ* রাত্রি আমাদের জন্ত মধুমতী হউক উষ! হইতে সমস্ত দিন আমাদের 

জন্ত মধুময় হউক “মধুমৎ পার্থিবং রজঃ» পৃথিবীর লোক সকল আমাদের সম্বন্ধে 
মধুময় হউক। “মধু দেযীরস্ত নঃ পিতা” আমাদের পিতা পালনকারী ছ্যলোক 
আমাদের সম্বন্ধে মধুময় হউক “ও” মধুমান্নো বনস্পতিঃ* বনম্পর্ত আমাদের জন্ত 

মধুময় হউক পমধু ম| অস্ত্বঃ সুর্ধ্যঃ” কূরধ্য 'আমাদের জন্য মধুময় হউক | ““মাধবীর্গাবে। 

ভবস্তনঃ” ধেন্ুদকলও আমাদের জন্ঠ মধুময় হউক | এই মন্ত্রে যে প্রার্থন। করা 

হইল--দেখন|! এই বসম্ভকাল তাহ। কি ভাবে পুর্ণ করিতেছে । যার ভালবাস। 

আছে সে সকলকেই মধুময় দেখে । তুমি দেখিবে? তাই বলিতেছি একটু ভাল 

বাসিবে? 

কাহাকে ভাল নাসিবে জান? নিজের চিত্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। 

দেখ দেখি চিত্ত কি চায়? মানুষের চিত্ত ঝড়ই সৌন্দর্যের কাঙ্গাল। চিত্ত 

সৌন্দর্য দেখিলে যত সুখ পায়- যতখানি ভরিত হইয়া ষায় তত আনন্দ--তত 

ভরিত হওয়া ইহার আর কিছুতেই হয় না। বলিতেছি চিত্ত সুন্দর দেখিয়া বড় 

সুখ পায়। 

দেখিবে এই সৌন্দধ্য নিধিকে ? ভালবাসিবে ইহাকে? সে ষে সকল 

সৌন্দধ্ের নিধি__ইহা৷ জান, ভাল বাসিতে গারিবে। ফাহারা ও মুখ দেখিয়াছেন 
তাহার সকলেই বলিয়াছেন “কত কোটি চন্দ্র চন্ত্রাবলী ও মুখের তুলন হয় না” 

গোবিন্দ মুখারবিন্দ দেখিয়। মনকে বিচার করিয়া বলিতে বল মন বলিবে “ভানু 

কোটি চন্তর কোটি কোটি মদন হারো”--ও রূপের কাছে কোটি হৃর্যা কোটি চন্্র 

কোটি মদন হার মানে। তুমি কল্পনায় অ.ক--দেখিবে তোমার দেবত। 

সৌন্দধ্যে পূর্ণ । এখানে ওখানে যা! রূপ দেখ তাহ! তার রূপের কণ! মাত্র । 

এত রূপের সমুদ্ধ যে তাহাকে দেখিতে চিত্ত কি লুক হয় না? চিত্ত লু্ধ হইয়া যদি 



নববর্ষে ভাল বাসিবে কাহাফে 1 ৫ 

তরি হরি করে তবে হরি লালসে ভর! চিত্ত ফি তারে দেখিতে পায় ন! ? পা 

বৈকি? তুমি রাম রাম কর না, রাম সেই রূপরাশি লইয়া, সেইরূপ অত্যন্ত রমণীয় 
দর্শন হইয়া, তোমার সন্মুথে আগাইয়া আসিবে । বিশ্বাস করিতে পার তাহাকে 
ভাল বাসিয়-_দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, রাম রাম করিলে সে দেখা দিবে? 
তবে হতাশ হইবে কেন? তুমি করিয়৷ যাও তার খন ইচ্ছা হইবে সে তখন 

দেখ! দিবেই! ভাল বাসাত হইল না । অনুরাগে ভালবাসা গেল না। এইত 
বলিতেছ ? আচ্চ আরও উপায় আছে। সাধারণ মান্ুষেও যে ভালবাসাধাসী 

করে তাহা কেন করে ? উপকার যে করে, তোমাকে যে খাইতে দেয়, তোমার 

পিপাসা যে নিবুত্তি করে, যে তোমাকে দেখাতে সুন্দর ভইয়! সাজে তাকে না 

ভাল বাপিয়! তুমি থাকিতে পার কি? যে তোমার ক্ষুধায় অন্ন দেয়, যে তোমায় 

পিপাসায় জল দেয়, যে তোমায় দেখিয়া প্রসন্ন হয়, যে তোমায় দেখিতে দেখিতে 

[কিসে ভরিয়! যেন ফুটিয়! উঠে তাকে নিশ্চয়ই ভালবাসা যায়। 

এখন দেখি এস খষিরা এই ভালবাস! ফুটাইবার জন্ত কিরূপ ভাবনা করিতে 

বলিয়াছেন । ধর এই জল--জল মরুভূ'মতে আছে, জলময় দেশেও আছে, 

সমুদ্রেও মাছে আবার ক্ষুদ্র কুপে ও আছে। এই জলকে একটু ভাল বাসিবে? 

ব্রাঙ্মণকে সন্ধ্যা করিতে তাহারা বলিতেছেন এই জলকে ভাল বাসিয়া। তুমি 
নলিবে জল ত জড় বস্তব। এটাকে লইয়া উপাসনা কি আনার চলে? আমি 

বলিব জড় যদি চৈতন্ঠের দেহ হয় তবে চৈত্ন্তকে লোক লোচনের সম্মুথে 

'আনিবার জন্ত জড়ের দরকার হ্য়। যদি জড় সৃষ্টি না হইত তবে বল দেখি 

সৃষ্টি কর্তা চৈতন্তের কথ। কে বলিতে পারিত? দেহ ন! থাকিলে দেহীর কথা 

কে বলিতে পারে? তাহার দেহ নাই তিনি কিন্তু দেহ স্থষ্টি করিয়া দেহবান্ও 

হয়েন। তোমার রক্ত মাংসময় দেহ থ!কিতে পারে আর ঈশ্বরের দেহ সৃষ্টি সকল 
বস্ত দিয়াই হইতে পারে। তিনি রক্ত মাংসের দেহও ধরেন, তিনি পৃথিবী দেহও 

ধ্রেন__-'আবার জল দেহও তার, অগ্নি বাযু আকাশ ইত্যাদি দেহও তার। 

পৃথিবী তার দেহ। “ও সর্ধায় ক্ষিতি মূর্তয়ে নমঃ” বলিয়। কার পুজা! কর? : 
আপনার দেহ যিনি তোমার জন্য পাতিয়া রাখিয়াছেন তিনি কে বল দেখি? 

গ্রেমিককে ত বলিতে শুনিয়াছ--আইঠ! মনে হয় তুম যে পথে চলিবে সে পথে 

আমার হৃদয় পাতিয়! রাখি তুমি আমার হৃদয়ের উপরদিয়া গতাগতি কর। আবার 

যে বুঝিতে পারে সে সত্যই দেখে তাহার যাবার পথে কে যেন বক্ষ পাতিয় 

দিছে । সেই যে. এক পা তুলিয়াছে 'আর পদ ফেলিতে যাইবে: 



৬ উতসষ। 

ফেলিতে গিয়াত শিহরিরা উঠে, থম্কে দীড়ায়, বলে চলিতে ত পারি না, সে 

যে বুক পাতিয়৷ পড়িয়৷ আছে--মআহ! তার বুকের উপর দিয়া কি চলাষায়? 
সে ষে প্রেম ভরে বলিয়া উঠে প্ধদি চলি পথে পথে শ্তাম যায় আমার সাথে 

সাথে চরণে চরণ ছোক্লাইয়” কত প্রেমিক সে, যে ক্ষিতি মুর্তি ধরিয়া তোমার 

চরণ ফেলিবার পথে পড়িয়া থাকে-পাছে তোমার প! ফেলিতে কষ্ট হয়। ক্ষিতি 

মুর্তি এই প্সর্ব্” এই সর্ব-ঈশ্বর তোমার বাবহারের জন্ত তাহার এই পৃথিবী দেহ 
বিছাইয়! রাখিয়াছেন। আবার বল “ও' ভবায় জল মূর্তয়ে নম:,৮ এই জল 
মুদ্তি ষে সেই “ভব”"ঈশ্বরের দেহ ; ঈশ্বরের দেহ তোমার জন্য কত কার্ধা করিতেছে 
আর তিনিও সঙ্গে আছেন, দেহী হইয়।| জলের উপাসনা কি জড়ের উপাসনা 

হইতে পারে? দেহী আছেন বলিয়াই ত দেহের অস্তিত্ব । দেহীর সহিত দেহকে 

দেখ দেখিবে জল তোমাকে কত কি দিতেছে, জল তোমার কত উপকার 

করিতেছে । এই যে বেদের মন্ত্র “আপে। হিষ্ঠা ময়োভুব স্তান উজ্জে 

দধাতন মছে্রণায় চক্ষসে” আহা! এই মন্ত্র কতন্ুন্দর! এই মন্ত্রের মধ্যে 

একটু প্রবেশ কর--জল দেহকে ভালবাসিয়া জলদেহধারী ব! জলদেহ ধ।রিণীকে 

ভাবিতে শিক্ষা কর তুমি ধন্য হইয়া যাইবে। 
বলিতেছিলাম যে তোমার উপকার করে স্বভাবতঃ তাহাকে তোমার ভাল 

লাগিবেই- যদি পণ্ড ও হইয়া থাক তথাপি যে খাইতে দেয় তাহার প্রতি অনুরাগ 

জন্মিবে্, ভালবাসা হইবেই। জল কি তোমায় খাইতে দিতেছেন|? তুমি যে 

অন্ন খাইয়। জীবন ধারণ কর-_সে 'অন্ন উৎপন্ন করিতেছে কে? হৃর্ধযদেব সমুদ্র নদী 

তড়াগ হইতে জল শোষণ করেন,সেই জল আকাশে মেঘ হয়, সেই মেঘ হঈতে বৃষ্টি 

হয়, সেই বৃষ্টি হইতে ব্রীহী যব ধান্ঠাদি শ্ত জন্মে, বৃক্ষ লতা ফল ফুল ধরে । দি 

জল না থাকিত তবে কি শঙ্ত জন্সিত? তবে কি তুমি খাইতে পাইতে ? তবে 

জলই ত শশস্ত উৎপাদন করিয়! তোমার গ্রাণ ধারণ করান । এত বড় উপকার 

মিনি করেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়-_কুতদ্ন না হইয়।-__একটু তালবাদ। কি জন্মে 
নাঁ_নিশ্চয়ই জন্মে। তার পরে যখন গপ্রথর রবিকরে সব দগ্ধ হইতে থাকে, 

যখন এই শরীরের উত্তাপ আর সহা করা যায় না তখন তোমার শরীরকে শীতল 

কে করে ? জলিত দেহকে জলে নিমজ্জিত করিয়া যখন জুড়াইয়া যাও তখন 
একবার কি মনে হয় নামা জলময়ি! তুমিই আমায় বীচাইতেছ-_তুমি 

ভিন্ন আমি 'আর শীতল হইতে পারিতাম না । তার পরে যখন পিপাসার শু 

ক ভইয়। জল পান কর তখনও কি তোমার প্রাণে হয় নামা তুমি না থাকিলে 



নববর্ষে ভাল বাসিবে কাহাকে ? ... ৭ 

এখুনি আমার প্রাণ যাইত। ক্ষুধা পিপাসার ক্লে শান্তি জন্ত মাই তার দেহ 

তোমায় দিতেছেন। মার দেহ তুমি আহার কর মার দেহ তুমি পান কর। খল 

দেখি তোমাকে ভাল বাসিয়া জণ তোমাতে আত্ম দান করিতেছেন কিনা? 

তার পরে দেখ--তোমার চিত্ত বড় সৌন্দর্য্য লোলুপ। ফলে ফুলে তৃণ পল্পব দলে 

সাজিয়া কে তোমার জন্ট দাঁড়াইয়া থাকে? কে তোমার চিত্তকে তাহার শোভায় 

ভরিত করে? জল যদি না থাকিত-- সব ষদ্দ শুক হইয়! থাকিত বল দেখি তুমি 

প্রকৃতির কোন্ শোভা দেখিয়া ভিত হইতে ? প্রকৃতির শোভা প্রদান করেন 

এই জপ--তোমর তৃণ্থি জন্য মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা সকলকে 

সরস করিয়। তোমার নিকট ধরিতেছেন। বল দেখি এতথানি উপকার আর 

কে করে? এত উপকার যার কাছে পাও তারে একটু ভাল বাসিতে কি প্রাণ 

চায় না? এই জন্ত বেদ বলিতেছেন জল তুমি ময়োভূবঃ--তুমি আমাদের সখের 

উৎপাদক ) এইত দেহের উপকারিত| | এখন একবার দেহীর দিকে ফির। দেহ 

দেখিয়া একবার দেহীকে ভাবনা করিতে শিক্ষ। কর । আহা “মহেরণায় চক্ষসে 

হে জলমকল তোমর।! আমার রমণীয় দর্শনকে একবার দেখিতে দাও। কেন 

র্মণীয় দর্শনকে দেখিতে চাই? জল তো।মর যে উপকার কর ত|হাঁও ক্ষণিক-_ 

কতবারইত উপকার পাইলাম-_কিন্তু আবার ফুরাইয়া যায় আবার চাহিতেও 

হয়__আহা! ইহাতে আমার তৃপ্তি হয় না--ক্ষণিক তৃপ্থিতে আমি ভরিত হইয়। 

যাই না। আমি চিরতরে জুড়াইয় যাইতে চাই। তুমি কি আমাকে তাহ! দিতে 

পার? জল! তুমি তোমার দেহীকে দেখাইয়া দাও--সেই রমণীর দর্শন-_-সেই 
অত্যন্ত রমণীয় দর্শনকে দেখিতে দাও--আহ। ইহাতেই আমি ভরিতহইয়৷ থাকিব 

_ আর আমার যাওয়া আস। থাকিবে না, আর আমার উন্মজ্জল নিমজ্জন থাকিবে 

না, আমি চিরতরে জুড়াইয়া যাইব । এই ভাবে জল দেখিয়া জল দেহীকে 

প্রার্থনা কর! হইতেছে । সন্ধ্যামন্ত্রে ইহা আছে। তুমি একটু ভিতরে প্রবেশ 

কর-_-দেখ তোমাকে ভাল বাসিয়া তোমাকে ভাল করিবার জন্ত খধষিগণ কি 

রািয়! গিয়াছেন। ইহ!ই তোমার পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পত্তি ফেলিয়! দিয়া 

কোন্ নম্পত্তি উপার্জনে চেষ্টা করিতেছ? তাহাতে ত জুড়াইতে পারিতেছ ন!। 

তাই পিতার ধন বুৰিয়া লও আর সুখী হও। 



নুতন জীবন--আবার। 
বুঝিলাম অনেক বার বাকে) প্রতিজ্ঞা করিলে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে 

হইবে কিস্তু কর্মে তাহ! পারিলেনা__ আচ্ছা আর একবার চেষ্টা করি এস। মরিয়! 

ত নুতন জীবন পাইবে, তাহাতে বালক যুবক আবার সাঁজিতে হইবে, আবার 
অজ্ঞানের অভিনর, দুঃখের অভিনয় কতই ত করিবে, ভাপ আর কিছুই করিতে 

পাঁরিবেনা--বহু অজ্ঞান থাকিয়া! যাইবে--বছু কাল বিলম্ব করিতে হইবে। 

বলিতেছি মরিয়া আবার নৃতন জীবন পাওয়া অপেক্ষা ভ্রীবস্তেই আর একবার 
নৃতন জীবন পাওন! কেন? ইহাতে বাল্যাবস্থার মত সব তুল হইয়া ষাইবেনা__ 
সবই মনে রাখিয়। নৃতন ভাবে আবার জীবন আরম্ভ করিতে পারিবে । 
যদি বল -- 

পবৃদ্ধত্থে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতন্ুঃ গ্বাস কাসাতি সারৈঃ 

কর্ণাপ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিত দশনঃ ক্ষুৎপিপাসভিভূতঃ। ' 

বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিহীন হইতেছি, শ্বাস কাস অতিসারাদি রোগে অবশ দেহ 
হইতেছি, কর্ণ আর শোনেনা, ঘ্বাণের আর শক্তি নাই চক্ষু আর দেখেনা--গলিত 

দস্ত হইলাম, সর্ব] ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইতেছি_-এখন আর কি করিয়া কি 

করিব--অথবা 

বাদ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতি মতি শ্চাধি দৈবাধিতাপৈঃ 

পাঁপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রৌছিহীনং চ দীনং । 

মিথ্যা মোহাভিলাধৈত্র মতি মন মনো ধুর্টে ধ্যান শৃন্তং 
বাদ্ধক্যে ইন্দ্রিয় সকলের গতি মতি শিথিল হুইয়৷ পড়িয়াছে- আধ্যাত্মিক 

আধ্িভৌতিক আধি দৈবিক তাপে তাপিত আমি, পাপে, রোগে, বিয়োগে দেহ 

অবসন্ন হইয়া পড়িল, আমি উৎসাহ হীন দীন হইয়া! পড়িলাম--পাঁপ মন মিথ্য 

মোহে ছুটিয়! বেড়াইতেছে--এখন কি আর ধূর্জটির ধ্যান হইবে--না জগদস্বার 
ভজন হইবে -_-সত্য কথ। তথাপি নৃতন জীবন লাভ করিতে চেষ্টা করা যাইতে 
পারে। | | 

সবাই ত্যাগ করিয়৷ যাইতেছে-_-আমিও সকলকে ত্যাগ করিনা কেন? 
জীবন ধরিয়। যাহ! করিয়! ফেলিয়াছি তাহা! বেশ মনে আছে তাহার জন্ ক্ষমা 



নুতন জীবন- শাঁবার । রা. 

প্রার্থনা ত করিতে পারি-_ইন্দ্িয় কখন নিগ্রহ করি নাই তুমি রোগ দিয়া ইন্দ্রিয় 

লিগ্রহ মনের নিগ্রহ করিয়। দিতেছ__-এখন ত সত্য সত্যই আমার কেহ নাই--হুরি 

হরি এখনও কি বলিতে পারিবন! ঠাকুর আমায় রক্ষা কর--মআ.মায় অপরাধ 

ক্ষমা কর--আমি তোমার চরণতলে পতিত রহিলাম-_-আমায় উদ্ধার কর। 

আর যদি এইরূপ অবস্থা ন! হয়, যদি এখনও কিছু সামথ্য থাকে, বদি বাকা 

এখনও বশে থাকে-_-কথা কহিবার শক্তি টুকু থাকে তবে এখনও অনেক 

আছে--এখনও হইবার অনেক আশ! আছে। কথা কহিবার শক্তি যদ্দি.থাকে--* 

তৰে তার সঙ্গে কথা কওন। কেন? কে তোমার দুঃখের কথ! গুনিবে--কে, 

তোমার কাছে আসিবে বল? কেহ মআঁসিবেনা-আর কোন কিছুর আশা 

তোমার নাই। কথা কহিবার শত্তি'টুকু খন শ্রাছে তখন নিজের কর্ম স্মরণ 
কর আর ক।দিতে কাদিতে রাম রাম কর-_ যখন জপের সামর্থ থাকেনা জপ 

রুচি পূর্বক পারনা-__তখন কথা কও-_আহা 'আমি ঝড় পাপী তুমি ক্ষমা কর-_ 

আহা ! আমি বড় নিল্লজ্জ হইয়া অতি দ্বণিত কর্ম করিয়। ফেলিয়াছি-_তুমি 

আমায় ফেলিয়৷ দিওন!-_তুমি আমায় দস বলিয়৷ শ্বীকার কর--প্রভ আমায় 

দেখাইয়! দাও তুমি কপাসার-_তুমি ক্ষমাদার-_-আমার মত কৃপা পাত্র, ক্ষম! পাত্র 
আর যে নাই। 

যাঁদ উহা অপেক্ষা অধিক শক্তি থাকে যদি এখনও কিছু মনের বল থাকে 

তবে ইন্দ্রিয় গুলিকে তিরস্কার কর আর বল হতভাগ্য তোমরা! তোমাদের প্রভৃকে, 

তোমাদের সেই ম্মেরানন ক্ষমাসার দয়াময়ের রূপ দেখিবার জন্ত মনের কাছে চল 

আর মনকে বল যন সেইরূপের গুণের স্বরূপের কথা যাহ! শুনিয়াছ তাহাতেই 

ডুবিয়! যাইবার জন্ত তাহার কাছে প্রার্থনা কর। 
নৃতন জীবনে শম অভ্যাস কর আর দম অভ্যাস কর বড় বেশী কাজ পাইলে_ 

আর পাইলে আরএক কাঞ্জ_-সকলকে নেই বলিতে অভ্যাস কর-_আরযাহ! যাহা 
ভগাবশে আসিতেছে তাহা, তাহার দিকে চাহিয়া! চাহিয়া! যতদূর পার সহিয়া 

যাও-_ন1 পার তখন তাহাকে ডাকিয়া! বল আর যে পারিন|-ঠাকুর তোমার 
আল্ঞায় আমার এই সমস্ত যাতন! শান্ত হউক | করিয়া দেখ কি হয় আপনিই 

বুঝিবে__সে নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিবে। | : 
আর কোন ইন্দ্রিয় দিয়া কোন কিছু ভোগ করিওনা ;-পূর্ববাভ্যাস বশে কিছু 

হইতে চাহিলেই-_ছূর্গ। ছুর্গা বলে এখন নয়ন মুদে থাক-_মন 'অসম্বন্ধ কিছু 

' ভুলিলেই মনকে তাহার সঙ্গে কথ! কহিতে নিযুক্ত করিয়া দাও-.আর'যদি পার ত 

্ 
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চরণ কমলের উপরে মনটাকে ছাড়িয়। দ্রিয়। দেখ এটা কেমন শাস্ত হইয়। যায়। 

করিবে এইরূপ জীবন আরম্ত ? সব ত হইয়। গিয়াছে । এখন আবার 

বালক হও আবার বালিকা হও। এখন নির্মল হইয়। জগতের কোন বস্ত আর 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! করিওন!। তীহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর যাহ! কিছু 
স্বভাব বশে আইসে তাহার কর্ম মনে করিয়া! তাহার জন্ত করিতেছি ভাবিয়! কর 

আর ধদি পার তাহার সঠিত বিবাহ গৃহস্থালী করিবে তাহারই অপেক্ষা কর সেই 

জন্ত বড় হও-_সব রূপ হউক। এই সব না চাও শুধু তাহাতে স্থির হইয়া যাও 

বদ্দি পার। 

ধ্যানের প্রভু । 
ধুলার খেল! সাঙ্গ করে এবার খেল! তোমার সনে 

নীরব তুমি তোমার তরে নীরব খেলা মনে মনে। 

মুখের বাণী বন্ধ হ”ল এবার কথা গভীর দেশে ; 

ধ্যানের প্রভূ এবার এন অস্তরেতে মোহন বেশে । 

নয়ন মুদি দেখব আলো! আশার বাণী শুনব কানে; 

তোমায় আমি বাসন ভাল মধুর ভাবে সকল প্রাণে। 

তোমার মাঝে আমায়, প্রভু রাখব সদ1 মগন করি, 

সথার রূপে তোমায় কভু দেখব আমি পরাণ ভরি । 

সকল মায় অলীক খেল! সবার পারে আমায় ল্হ; 

যে গান শুনি ভোরের বেল৷ আমায় প্রাণে এবার কহ। 

সকল বাধা দ।ও হে টুটি বরিষ নাথ কৃপার করি ) 

আধার হ'তে আলোক ছুটি আস্থক হৃদে প্রেমের বারি। 
এবার তুমি, এবার আমি কোথায় কেহ নাইত ভবে 

জীবন ভরি দিবস যামী পুরণ থাকি বাশীর রবে ! 

দিনের শেষে আকাশ ভরি ছড়িয়ে গেল কিরণ পারা) 



' গায়ত্রী_ তুমিই আমি_ তোমার আমি। ১২ 

তাহার মাঝে সিনান করি ধন্ত হ'নু আপন হার! । 

পরাণ নাঝে জলল. বাতি পূর্ণহিয়! তোমার প্রেমে 

: কাটল বুঝি ছথের রাতি সাগর তলে গেলাম নেমে। 

কোথায় আমি, কোথায় তৃমি আমায় বুঝি যায় না দেখা ) 

মিলন দিনে কেবল তুমি, নাইত মম জীবন-রেখ! | 

------ শ্ীবিভাল 

গীয়ত্রী-তুমিই আমি_ তোমার-আমি। 
(১) 

প্রথমে আত্মচৈতন্তকে লক্ষ্য করা হউক। “আমি আছি” ইহা সকলেই 
অন্থভব করেন। এই আমিই আত্মচৈতন্ত | 

আকাশ ঘট প্রস্ততের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাকাশে উদ্দিত হইল। আকাশ 

আকাশই আছে--ঘট হইবার পুর্বেবেও ছিল, ঘট হইলেও আছে-_ ঘট ভাঙ্গিলেও 

থাকিবে । আকাশ ত আকাশই। উপাধি ভাসিলে খণগ্ডমত ঘটাকাশ। এই 

খণগুমত প্রতীয়মান ঘটাকাশ শুধু ভ্রমে। আকাশের খণ্ড হয়ই না। 
এক অপরিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ চৈতন্ত। টুচতন্ঠের খণ্ড হয় না । তথাপি দেহ 

ভাসিলে তিনিই যেন খণ্ড হইলেন, হইয়া হইলেন জীব চৈতগ্ত। শ্রুতি বলিয়৷ 

দিলেন “ময়ি জীবত্ব মীশত্বং কল্লিতং বস্তুতো নহি” অখণ্ড, পরিপূর্ণ» সচ্চিদানন্দ 

চৈতন্তে জীবভাব এবং ঈশ্বর ভাব কলিত মাত্র-_বস্তত নাই-_সর্বদাই চৈতন্ত, 

অথণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ । 
এই সর্ব সাধারণের অনুভূত “আমি আছি”-_-চৈতন্ত আছেন--আমার, 

তোমার, সকলের ভিতরে বাহিরে আকাশের মত আছেন প্রথমে ইহাকেই লক্ষ্য 

করিতে হইবে। বাহার খণ্ভাব হইতেই পারেন৷ তীাহাকেই ভ্রমে-অবিগ্ভার 

প্রভ।বে__মায়ার ইন্দ্রজালে_ক্ষুদ্র জীব মনে কর! হইয়াছে । এই স্বরীপ বিশ্বৃতির . 

ভিতরে জীবের সকল ছুঃখ, সকল দৈন্ত, জগতের সকল হাহাকার, জীবের সকল 

অতৃপ্তি থাকিয়! যাইতেছে । 



১ 3 উঠসফ। 

শান এই ভুঃখ দূর করিবার জন্ত জীবকে স্বরূপ দেখাইযা দিতেছেন। স্থর়াপ 
দেখাইয়! তাহাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে বলিতেছেন । জীবকে বলিতেছেন তুমি 
জীব নও-_তুমিই সেই। ইহাই সাধনা । জীবন ধরিয়া এই সাধন! করিতে 

_খলিতেছেন। এই জীবনে ধাহার এই সাধনা পূর্ণ হইল তিনি সগ্যোমুক্ত 

হইলেন। শ্রুতি বলিলেন “ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামত্বি_-ইহৈব সমবলীয়ন্তেশ-_. 
আর তাহাদের প্রাণ প্রয়াণ কালে প্রাণের উৎক্রমণ হইলনা-শ্বর্ূপ দর্শনে 

এইথানেই স্বরূপে স্থিতি হইল। সগ্যোমুক্তি ধাহাদের হইলন। তাহাদের সাধন! 

শেষ হইলন1-_সাধন! চলিল--ইহাদের মুক্তি ক্রমমুক্তি-__ইহাদেরও সংসারে 

পুনরাবৃত্তি নাই-_ক্রমে উর্ধ উদ্ধ লোকে গতি” শেষে মুক্তি__বা স্বরূপ লাভ। 

শ্রুত কোন্ সাধন! দিলেন? ইহা গায়ত্রী সাধনা! শুধু ব্রাহ্মণের জন্যই 
ইহা নহে ব্রাহ্গণেতর সকলকেই গায়ত্রী সাধনা দিলেন। তবে উচ্চ অধিকারীকে 
যেরূপ ভাবে সাধন] করিতে বলিলেন নিয় অধিকারীকেও সেই গন্তব্য স্থানই 

দেখাইলেন-_কিস্ত একটু নীচে নামিয়া--একটু সহজ করিয়া-_নতুব! ইহারা 
পারিবে না বপিয়া । কোন পক্ষপাত করেন নাই--অধিকারী অনধিকারী 
বচারে অনুদারতা নাই-_পক্ষপাত নাই-_কার্পণ্য নাই_-দ্বেষ ভাবও নাই। ঈশ্বর 
কহারও উপর পক্ষপাত করেন ন1_যাহার যেরূপ ধরিলে হয়--তাহা৷ ধরাইয়াই 
একস্তানে লইয়! বাইতেছেন | 

চি [ ২) 
শ্রেষ্ঠ অধিকারীর গায়ত্রী ধরিরাই সাধনার কথা-বুঝিতে চেষ্টা কর যাইতেছে । 

ধে“আমি আছি” সকলেরই অনুভূত সেই ণআমিকে” সেই “চৈতন্তাকে” সেই 

দীপ কলিকাকার হৃদয়গুহাশায়ী জ্যোতিম্য়কে লক্ষা করিয়াই অভ্যান করবার 

জন্ট__নিত্য অনুষ্ঠান করিবার জন্ত-_নিত্য জপ করিবার জন্ত--অর্থ ভাবনার 

সহিত নিত্য মনন করিবার জন্ত বলিতেছেন-_ 

তুমি  _আপনি-আপনি-_পরিপূর্ণ চৈতন্ত-_সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। গুঁকারই 
কি পরমপদ, পরমব্যোম, সচ্চিদানন্দ, অনেজত, এক, পরমব্রঙ্গ-_নিরবয়ব, 

নিরাকর নিগুণ পরমাত্ম! ? 

*গুঁকার সেই পরমপনদে পৌছিবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । শ্রুতি বলিয়৷ দিলেন 

“এতদালম্বনং শেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।” | 

 খ্রকার এমনই ' একটি চি ধাহার অর্থ ভাবনায়_াহার জপে, ধাহাকে : 
অবলম্ব নকরিয়৷ প্রাণায়ামে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন। আধার মধো যে 



গায়ত্রী-_-তুমিই আমি- তোমার আমি । ১৩. 

চৈতন্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইল তুমি নিরাকার নিরবন্পব, নিগুধ, 

গুণাতীত, পরব্রহ্গ-_তুমিই স্বরূপ । 
শ্রুতি ইহা বলিয়াই নিরম্ত হইলেন না---আঁবার বলিলেন তুমি ভূলোক, 

অস্তরাক্ষ লোক, স্বল্ণেক---তাহার উপরেও ষে মহজন তপ সত্য লোক-_-এই 

সমস্ত লোকে তুমি-_-এই সমস্ত লোকে যাহা কিছু আছে তাহা! তোমারই 
মুর্তি । তুমি স্বরূপে নিরাকার, নিরবয়ব, নিগুণ, গুণাতীত হইয়াও--কখন আপন 

স্বরূপ হইতে বিচ্যুত ন| হইয়াই_-কখন আপন শ্বরূপ ত্যাগ না করিয়া বিশ্বরূপ-_. 

সগুণ ব্রহ্দ। তবেই ত সমকালে তুমি নিশুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রগা। এই যে আত্মা 
রূপে আমার মধ্যে আমি সাজিয়া আছ-_এই যে আত্ম চৈতন্--তুমিই ও' তুমিই 

_-ভূঁভূবিস্বঃং__তুমিই নিগুণ ব্রহ্গ__তুমিই সগুণ ব্রহ্ম সমকালে। 
শ্রুতিই এই খানেই শেষ করিলেন না-_বলিলেন তুমি আবার এই সগুণ 

ব্রদ্মের--এই মায়া শবলিত চৈতগন্ভের-__-এই সবিতার--এই জগৎ প্রসবিতার--এই 

দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল দেবত।র বরণীয় ভর্গ_জগৎ বরেণ্য তেজ। এই তোমার 
প্রথম রূপ। ভর্গই রূপ ধরেন রূপ ধরান। | 

নিগুণ--সগুণ__হইয়াই রূপের আধার তুমি__রূপ ধরাও তুমি-_রূপ ধর তুমি। 

রূপ ধরিয়া কি হও? নিরাকার নরাকার ধারণ কর- _নার্যযাকার ধারণ কর। 

এই আমার আত্মা--এই আমার আমি নিগুণ হইয়াও সগুণ_ _সগুণ 

হইয়াও আকার ধারী--আকার ধারিণী । 

এই আকার ধারিণীই প্রাতে কুমারী, মধ্যান্ছে যুবতী এবং সায়াহ্ছে বৃদ্ধ] | 
এই আকার ধারীই সমস্ত অবতার । তাই ভগবান্ সনৎ কুমার বলিতেছেন-_ 

“রাজরাজং রথুবরং কৌশলা নন্দ বদ্ধনং” 

ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্ ॥৮ 

সমস্ত অবতারই-_কি শিব--কি কৃষ্ণ-__কি গণেশ-_কি হৃর্ধ্য সকলেই এই 

পভুগাঁং বরেণ্যং বিশ্বেশং।” 

আহা! আমার আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে অভ্যাস করিতে 
বলা হইতেছে__নিত্য সাধন! করিতে বলা হইতেছে-তুমিই ও তুমি ভূর্ব-স্বঃ 
_তুমিই তৎ সবিতুব রেণ্যং ভর্গে! দেবস্তয। 

আহা ! আমি আমাকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়া, আকাশ আপনাকে রা মানিয়া 

লইয়৷ কল্পনায় ক্ষুদ্র হইয়া! গিয়াছি। শ্রুতি আমাদের অবতার রূপ-_-আমাদের 



১৪. 8 ও উৎসব । 

সগুথ বিশ্বরূপ-_-আমাদের নিগুণ আপনি আপনি স্বরূপ দেখাইয়। দিলেন। আর 

বলিতে বলিলেন এস আমর! ধ্যান করি। ইন্দ্রির, মন, বুদ্ধি__ইহার! কেহই 

কুদ্র নছে। চক্ষুই হূর্যা--কর্ণ ই দিগ দেবতা, মনই চন্দ্রমা, বুদ্ধি ব্রহ্মা, অহং শঙ্কর | 
চিত্ত বিষণ, জিহব। বরুণ, ভ্রাণ অশ্বিনীকুমার, বাক্ অগ্নি, হস্ত ইন্দ্র, পদ বামন, উপস্থ 

প্রজাপতি, বায়ু যম--এস অজ্ঞানে ক্ষুদ্র সাঞ্জিয় আর ছুঃখ করিয়া কাজ নাই-- 
এস আমর! ধীমহি--ধ্যান করি-_স্বরূপ চিন্তা করি-_আমিই সেই ভাবন। করি । 

এই ভাবনা ত করিতেও পারি না--আহ নিগু ণ,সণ্ণ, অবতার রূপী তুমি-_তুমিই 

আমাদের বুদ্ধিকে _তুমি আমাদের চৈতন্ঠ দেখিবার স্থানকে, তোমার কাছে লইয়া 

চল-__তখন এই বুদ্ধি প্রতিবিষ্বিত চৈতন্তই যে তুমি তাহ! দেখিয়া আমি তুমিই 

হইয়। যাইব ইহাই ্বরূপ বিশ্রাস্তি। 

এই কার্যের জন্ত গাঁরব্রী ধ্য/নের পরে গায়ত্রী জপ--জপের পরেই ইষ্ট জপ। 

ইষ্টমন্ত্র জপে চক্ষু দেখিবে হৃর্যামণ্ডল মধাবর্তী ইষ্টদেবতার জ্যোতিশ্মুয় বা জ্যোতিশ্ধয়ী 

মুপ্তি হৃদয় গুহায় বা ভ্রমধ্যে-কর্ণ শুনিবে ইঞষ্টনাম--মন ভাবনা করিবে তুমি 
নিপুন সগুণ অবতার নাত্মা সমকালে--এই সাধনায় মানুষের সংসার দুঃখ আর 

থাকিবেনা। জপকালে ত্রিসন্ধ্যায় ত এই ভাবনা! । আবার ব্যবহারিক কার্য 

কালে নিত্য ম্মরণ--আমি এত বড় হইয়া কি ক্ষুদ্রতা করিতোছ--কি অজ্ঞানে 

শোক করিতোছ--আম।র যে সর্ধদ! স্মরণ করিবার কথ|-_- 

'অহং দেবে! ( দেবী বা) ন চান্তোশ্রি ব্রদ্ধেবাহং ন শোকভাক্। 

সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্। | 
জগদ্রামী রাম!য়ণও দুর্গ! পঞ্চরাত্রের লেখক প্রাচীন কৰি জগদ্রাম পার্বতী ও 

রাম সংবাদে নাম নামী সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহ। বলিয়াই প্রবন্ধের উপপংহার 

করিতেছি । 

বীল্রা-পা্খবতী সহনাঙ। 

আপনি পুরুষ আরম আপনি পে নারী। | সকল শরীরে আছি নাম আত্মরাম। 
নান! মতে লীলাকরি নান! দেহধরি ॥ | আত্মীতে রমণ মোর আত নিতাধ।ম ॥ 

আপন করিয়ে নাশ পালিয়ে আপনি । | সাধুতে চিনায়ে দিলে আস্মারামে চিনে। 

মোরে কেহ নাহি জানে আমি সব জানি ॥| আপনারে যেবা চিনে সে আমারে জানে ॥ 

ভূমি জল অনল অনিল ব্যোম ময় । আপনারে না জানি মোরে জানিবারে 

আমি চন্ত্র হুধ্য হয়ে করিয়ে উদয় ॥ চায়। 



গায়ত্রী-তুমিই আমি--তোঁমার আমি । 

কোটি কোটি যুগ ভ্রমে তবু নাহি পায় ॥ 

আত্মতত্ব বিনা পুত্র মোরে নাহি চিনে । 

আমার জানিতে নারে আমি তুমি জ্ঞানে ॥ 

ব্রদ্মরূপ পৃথিবীতে শয়ন:গমন | 

জলব্রহ্ম সদ। দেখ ল্লানাদি ভক্ষণ ॥ 

অন ব্রহ্ম জীব সদ| করয়ে ভোজন । 

অনল ব্রহ্দেতে নিত্য পাকাদি কারণ ॥ 

বায়ু ব্রহ্ম অন্তর বাহোতে একাকার 

আকাশ সে বঙ্গময় ব্যাপিত সংসার ॥ 

সব ব্রঙ্গমময় তবে কেঝা ব্রঙ্গ নয়। 

স্থাবর জঙ্গম সব দেখ ব্রহ্মময় ॥ 
ব্রহ্মহয়ে ব্রন্দের চরণ সেবা করে। 
কোন ব্রন্গ রাখে তাকে কোন ব্রহ্ধ মারে॥ 
শুন রাম ঘন শ্যাম আমার উত্তর । 
তুমি অন্তর্ধামী স্বামী দেব পরাৎপর ॥ 

তুমি ব্রন্গ তব মন্ত্র কর্ম্মে নাই সীমা । 

হরিহর বিধি যার না পেল মহিমা ॥ 

বেদে ভেদ নহে অস্ত অনন্ত না জানে। 

সারদ। সর্বদ| উন্মত্ত গুণ গানে ॥ 

ঈষৎ ইচ্ছাতে তব মোর জন্ম হরি। 

আগ্াশক্তি হয়ে স্থষ্টি স্থিতি নাশ করি ॥ 

অনন্ত তোমার লীলা অন্ত কেবা পাবে। ! 

চৈতন্ত জড়তা রূপে বিহর এ ভবে ॥ 

স্ত্ীপুরুষ অদ্ধ অপ্ধ অঙ্গ এক সঙ্গে । 

রসরাজ নামে নিত্য ধামে কর রঙ্গে ॥ 

সর্বদা সাকার তুমি কিন্তু নিরাকার । 

সগ্ডণ নিগুণ হয়ে বিহার তোমার ॥ 

স্থাবর জঙ্গম আদি যতেক আকার । 

সেই সেই রূপ তব কিন্তু নিরাকার ॥ 

১৫ 

নির্ণ স্থানেতে পুনঃ নির্খুল জ্ঞানেতে। 
গুরু উপদেশে তোমা দেখি এইমতে ॥ 

উদ্ধ শূন্ত অধ: শৃন্ত স্থান নিরাময়। 

শৃহ্ঠ মধ্যে শূ্ঠাকানে তোমার উদয় ॥ 

অন্তরে বাহিরে সবাকার দেহে আছ। 

অথচ কাহারও দেহে লিপ্ত না হয়েছ 

সংসার তোমাতে আছে তুমি সংসারেতে । 

ন! তোরে সংসার লিপ্ত ন। তুমি জগতে ॥ 

সপ্তণে সকার দেহ নিগুণে চৈতন্ত। 
সগুণে নিগুণে রস ভোক্ত। তুমি ধন্য ॥ 
ত্রিলোকে হতেক আছে পুরুষ কি নারী। 

স্থাবর জঙগম হল হুঙ্ম আদি করি॥ 

সর্ব মুর্তি হৈয়৷ রস ভূঙ্জ গোবিন্দাই। 

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে এক রাম বই নাই ॥ 

তেই প্রাণনাথ তব কিছু জানি তত্ব। 

পঞ্চ মুখে রাম নাম পাইয়া উন্মত্ত ॥ 

জৈষ্ঠ পুত্র গণপতি ভজে তব নাম। 

কার্তিক সাত্বিক সদ! জপে রাম রাম ॥ 

এই রাম নাম মোরে শিক্ষা দিল পতি । 

রাম জপি বৈষ্ণবী বলায় এ পার্বতী ॥ 

নন্দি মহাকাল মগ্ন শুনি রাম নাম। 

বুষভ করয়ে নৃত্য. মত্ত অবিশ্রাম ॥ 

ডম্বর শিক্গাতে সদা রাম রাম বলে। 

ইন্দুর মুর (সংভে নাচে কুতুহলে ॥ 

মহেশের পরিবার যেখানে যে আছে। 

কেবল তোমার নামে ভরস করেছে ॥ 

সীতাপতি পার্বতীরে প্রণাম করিল। 

শঙ্করী রামের পদে প্রণত হইল ॥ 
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বৈদিক আর্য | 
| ( পুর্বানুবৃত্তি ) 

বৈদিক আর্ধ্যজাতির ইতিহাস দ্বার। মানুষের 
কি উপকায় হইতে পারে £ 

জিজ্ঞান্ু-_বৈদিক আর্ধাজাতির ইতিহাস দ্বারা মানুষের কি উপকার হইতে 

পারে, তাহ! এখন কিয় পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছি। ইতিহাসের 

যে জক্ষণ পাইলাম, তাহাতে বলিতে পারি, পূর্ণ ইতিহ1সই পূর্ণ দর্শন, পুর্ণ ইতি- 

হাসই পুর্ণ বিজ্ঞান, পুর্ণ ইতিহাস প্রবাহরূপে নিত্য বিশ্বজগতের জন্ম, স্থিতি, 

বিপরিণম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, ও নাশ এই ষড়ভাব বিক!শের নিত্য আলেখ্য। 

ধঙ্মীর ধর্ম বা অবস্থাগত পরিবর্তনকেই আমরা অতীত ও অনাগত বলিয়৷ নির্দেশ 

করি, যাহ যাহার স্বরূপ, তাহ! সকল কালেই থাকে, কোন কালেই বিনষ্ট ৰা 

ধংস প্রাপ্ত হয় না। পরিবর্তন বা একভাব বর্জন পূর্বক ভাবাস্তরে গমনই 
উৎপত্তি বিনাশ গ্রভৃতি শব্দ দ্বার লক্ষিত হইয়া থাকে । ধর্ম বা অবস্থার পরিবর্তন 

বিশেষের নামই 'উৎপত্তি,, পরিবর্তন বিশেষের নামই শস্থতি,, পরিবর্তন বিশেষের 

নামই “বিপরিণাম, পরিবর্তন বিশেষের ন;মই 'বুদ্ধি', পরিবর্তন বিশেষের নামই 

“অপক্ষয়, এবং পরিবর্তন বিশেষের নামই “বিনাশ'। ভাববিকার-__-ভাব ঝ 

সত্তার বিকার-__ভাব বা সত্তার পরিণাম। ধন্মীর এক ধর্মের অপায় হইলেই 
ধন্মাস্তরের উদয় হয়, এক ভাবের তিরোভাব হইলেই ভাবাস্তরের আবির্ভাব হইয়! 

থাকে, অবস্থিত দ্রব্যের পুর্ববধর্শের নিবৃত্তি হইয়!, ধর্শ্াস্তরের উৎপত্তির নাম. 
“পরিণাম' (“অবস্থিত দ্রব্যস্ত পূর্ববধন্মানিবুত্তৌ ধর্্াস্তরোতৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি*, 

যোগহুত্রভাষ্য )। কোন শক্তিরই তত্বতঃ নাশ হয় ন। ( অতীতানাগতং স্বরূপতে। 

ইন্তযধব ভেদাৎ ধর্মাণাম্।”-_-পাং দং ৪।১২)। শক্তির তত্বতঃ ধবংসরাহিত্য--স্থিতিশী- 

লত্ব (00189986101) শক্তি সাতত্য (09851569709) আধুনিক প্রতীচা বৈজ্ঞা- 

নিক দিগের নব আবিষ্কৃত অত্যন্ত শি্লাঘ্য রূপে সম।দূত এই সকল তথ্োর ম্মরণাতীত 
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কাল হইতে বৈদিক আর্ধাজাতি বেদের কুপায় পূর্ণরূপ দেখিয়াছিলেন। এই 
সকল তথ্যের পুর্ণবূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই ত তাহার! বিশ্বন করিতে সমর্থ 

হইয়ছিলেন_-জগৎ প্রবাহ রূপে নহ্য, উত্তরস্থষ্টি পুর্বস্থষ্টির সর্বতোভাৰে 

সদৃশী, সাঙ্গেপাঙ্গবেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস, নিত্য বেদ হইতেই জগতে 
নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, হইতেছে। শক্কি সাতত্যের পুর্ণব্ূপ 
বিশুদ্ধ ছবি বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমুহেই বিরাজমান আছে। 

বক্তা-_ তোমার কথ! যথার্থ, ধাহারা শক্তি সাততোোর পূর্ণরূপ দেখিতে 
পাইয়াছেন, তীাছ!র| বেদকে বিশ্বঞ্গতের নিত্য ইতিহাস বলিতে, জগৎকে প্রবাহ- 
রূপে নিতা বলিতে, ক্রমবিকাশবাদের বর্তমান রূপকে অসম্পূর্ণ বলিতে, বর্তমান 

সময়ে প্রতীচ্য দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাদৃশ উন্নতি হইয়াছে, কোন দেশে কোন 
কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই, এইরূপ মতেব অসারত্ব অনুভব 

করিতে, কোনরূপ বাধ। অনুভব করিবেন ন| | যে অবস্থাতে উপনীত হইলে, অবস্থাস্তর 

প্রাপ্তির ইচ্ছ। একেবারে উপশমিত হয়, যে অবস্থাতে উন্নীত হইলে, আর কিছু 

পাইবার হচ্ছ! থাকে ন!, আমাদের যাহ! প্রাপ্তবায, আমর! তাহ। পাইয়া ছি, বাহ! 

জ্ঞাতব্য অমর! তাহ! জানিয়াছি, যাহা হাতব্য তাহা আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরিতান্ত 

হইয়াছে, আমাদের আর কিছু পাইবার, আর কিছু জানিবার, আর কিছু ত্যাগ 

করিবার অবশিষ্ট নাই, মানুষ এইরূপ কথা বলিতে পাবে, তাহাই উন্নতির 

পর্য্যবসান ভূমি--০শষ পর্ব। চিত্তের রজন্তমোময় নিখিল আবরণ মল যখন 
ধর্মমেঘ দ্বারা বিশেষতঃ অল্পত-_বিনষ্ট হয়, তখন জ্ঞানের _-বিশুদ্ধ বুদ্ধযালোকের-- 

আনস্তয-_অপরিচ্ছিন্নত্ব নিবন্ধন সর্বজ্ঞেয় (0.008919 ) গগনে খগ্ঠোতবৎ অল্প 
হইয়! থাকে ( “তদাসর্বাবরণমলাপেতন্ত জ্ঞানস্তানন্তযাৎ জ্ঞে়মক্সম্ ।”-_পাং, দং, 

কৈ, পা ৩১ স্ত্র)। অন্ত কোন দেশে, কোন জাতি কি এইরূপ কথা বলিতে 

পারিয়া-ছন? পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্থুলরূপে সংযম করিলে, অণিমা, লঘিম, 

গরিমা, প্রাপ্তি ( পৃথিবীতে থাকিয়। অঙ্গুলি দ্বার! চন্দ্রাদি স্পর্শন ) এই সকল সিদ্ধি 

হইয়া থাকে, এইবপ স্বরূপ, স্ক্ম, অন্থয় ও অর্থবত্ব এই চতুর্ধিধ রূপে সংঘম করিলে 
সত্য সংকল্পত্ব, ভূতনিয়ন্তত্ব, বশিত্ব, ঈশিতৃত্ব (ভূতদ্রষ্ত্ব ) এই সকল বিভৃতির 
বিকাশ হইয়া থাকে (*ততোহণিমাদি প্রাছুর্ভাবঃ কায়সং পত্তদ্ধমণনভিঘ। ত*৮*-_ 
পাং দং, বি, পা, ৪৭ সুত্র) অগ্ত কোন দেশে, কোন জ্বাতি মানবের এতাদৃশ 

যোগ্যতার বিকাশ হইতে পারে, এইরূপ কল্পন। করিতে পারিয়াছেন কি? 

আধুনিক অভ্যুদয়শীল পুরুষগণ উন্নতি বলিতে যাহ! বুঝিয়! থাকেন, তাহা উন্নতি. 
৩ 



১৮ উতসব। 

হইলেও, তাহাই উন্নতি নে, তাহাকে উন্নতির পূর্ণরূপ বল! যায় না, তাদৃশ 

উন্নতি দ্বারা মানুষ কখন তকৃত্য হইলাম, মনে করিতে পারিবে না, পূর্ণ স্থখে 
স্বধী হইতে সমর্থ হইবে না । অতএব উন্নতির পূর্ণরূপ দেখিতে হইলে, বেদ ও 

বেদমূলক শাস্ত্ বর্ণিত লৌকিক ও অলৌকিক ( ব৪/0191 9170 98097 22,00- 

£৪]) এই দ্বিবিধ উন্নতিরই স্বরূপ দ্রষ্টব্য, বৈদিক আর্্যজাতির ইতিহাস অবশ্ত 
জ্ঞাতধ্য। উন্নতির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত. হইয়া “আগন্তকোমত' (456৪6 

002769 ) বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের ক্রমবিকাশই উন্নতি, নিখিল 

সম্ভাব্য উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়মগর্ভে হুশ্মভাবে অবস্থিত থাকে, অতএব প্রাকৃতিক 

নিয়ম সকলের প্রব্যক্ত অবস্থাকেই উন্নতি বলিতে হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম 

সমূহের ক্রমবিকাশ যে উন্নতি তাহা সত্য, আগস্তকোমতের এই কথা বেদ ও শান্ত 
বচনেরই প্রতিধ্বনি । কথ! হইতেছে, প্রকৃতির স্থুল-হুক্মাদি সর্বতূমির নিখিল 

নিয়ম(বলীর তত্ব নিশ্চয় ন। হইলে উন্নতির স্বরূপ পূর্ণভাবে অবধারিত হইতে পারে 

কি? সর্বপ্রকার প্রার্কৃতিক নিয়মের ক্রমবিকাঁশ ন1 হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে 
পারে না। ইহলোক ব্যতীত লোকাস্তর আছে, তাহ। মানিব না, স্কুল ইন্দ্রিয় ও 

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের আন্তত্ব জ্ঞান গোচর হয়, তাহা- 
দেরই ক্রমবিকাশকে উন্নতি বলিয়! বুঝিব, অলৌকিক নিয়ম সমূহের প্রব্যক 
অবস্থাকে উন্নতি বলিব না, প্রকৃতির অলৌকিক পর্ধব-সমূহ্র অনুসন্ধন করিব না, 

ধাহার। তাহ! করিয়াছেন, ধাহারা তাহা! করিতে ইচ্ছুক, তাহাদগকে অসভ্য 

বলিয়। মনে করিব, উপেক্ষা! করিব, এবম্প্রকার মতি, পূর্ণ উন্নতি প্রাপক পথের 

সম্পূর্ণ বাধ! প্রদায়িনী। অতএব ধাহার! পূর্ণ উন্নতির প্রার্থী, ধাহারা পুর্ণভাবে 
উন্নত হইতে অভিলাধী, বৈদিক আধ্যজাতির ইতিহাস তীহার্দের যে পরমোপ- 

কারক, তাহ! স্থির। বেদ ও হ্শ্ুলক শাস্ত্র সমুহের উপেদেশ-_“শ্রদ্ধাই সিদ্ধির 

হেতু? শ্রদ্ধাই সত্যকে পাইবার একমাত্র উপায়)” «আমি ইহা নিশ্চয় করিতে 

পারিব,” এইবপ বিশ্বাসই মানুষকে সিদ্ধ মনোরথ করিয়া থাকে । যাহার যেরূপ 
শ্রদ্ধা, তাহার সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। বৈদিক আধাজাতির তত্বাস্থপন্ধান 

করিলে, জানিতে পার! যায়, তাহার! সত্যময় বেদের কপায় মবগত হইয়াছিলেন, 

এবং বিশ্বাস করিয়াছিলেন, “কিছুই অসম্ভব নহে”। “কিছুই অসম্ভব নহে” এই 
বিশ্বাসের প্রভাবেই বৈদিক আরধ্যগণ কোন্ উপায়ে জ্ঞানের আনস্ত্য হয়, অনন্ত 
বা অপরিচ্ছি্র জ্ঞানবান্ হওয়। যায় তাহ! জানিয়া, তাহারা অনস্তজ্ঞানবান্ 

হুইক্ছিলেনঃ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, খ্সণিমা্দি অষ্ট এর্ব্য্যে 



বৈদিক আর্ধ্য । রং 

অধিকারী হইয়াছিলেন, যোগের সমন বল মাই, কুপাপূর্বক জগতে এই সত্োর 
প্রচার করিয়! গিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি স্থূল ৰ1 সুক্মভাবে যাহার সঙ্গ করে, তাহার 

চিন্ত তত্তাবে ভাবিত হয়, সঙ্গীর গুণ শনৈঃ শনৈঃ সংক্রমণ করে। মহতের সঙ্গ করিলে, 

হৃদয় মহৎ ভাবে ভাবিত হয়, শ্রদ্ধাবানের সঙ্গ করিলে হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব 

হইয়া থাকে, উৎসাহ বিহীনের হতাশ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে চিত্ত নিরুৎসাহ হয়, 

বীধ্যহীন হয়, নাস্তিকের সঙ্গ করিলে মনে নান্ডিক ভাবের প্রাহুর্ভাব হইয়! থাকে । 

বৈদিক আর্ধাজাতির, ইতিহাস পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, শ্রদ্ধা, বীর্য, 

ভগবছিশ্বাস, ভগবদনুরাগ, সাহ্, উৎসাহ প্রতিজ্ঞদাঢ?, অধ্যবসার, জ্ঞান-বিজ্ঞান 

পিপাসা, সত্যানুরাগ্ণ, সত্যানুসন্ধিৎসা, ধৃতি, দম, দয়া, নি'ভীকতা বিষয় বৈরাগা, 

ত্যাগশীলতা, সরলতা, প্রভৃতি দদ্গুণ গ্রাম বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়কেই যেন 

উপযুক্ত বাসভূমি বলিয় স্থির করিয়াছিল। অতএব বৈদিক আর্ধার্জাতিতে 

যাহার! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের স্বীয় পূর্বপুরুষ দগের চরণের সঙ্গ, জগৎ 
পুজিত, অমরগণ সম্মানিত পূর্বপুরুষ দ্িগের গৌরবের ম্মরণ নিয়ত কর্তৃব্য। বৈদিক 

আর্্যজ।তির বিশুদ্ধ ইতিহাস, মানবকে কৃতক্ৃত্য করিবার, তাহার জীবনকে মহৎ 

করিবার প্রধান উপায়। অধঃপতিত বৈদিক আর্ধ্য সস্তানগণের যদি আনার উন্নতি 

হয়, তবে পুর্ব্ব পুরুষদিগের ইতিহাস শ্রবণ, তীাহাদেব অতীত গৌরব।ন্বিত জীবনের 

স্বরণ এনং তাহাদের উপদেশের অনুবর্তন দ্বারাই তাহা হইবে । আমাদের পুর্বব- 

পুরুষের অদভ্য ছিলেন, বর্ধর ছিলেন, আমর] নিতান্ত অবনত অবস্থা হইতে 

ক্রমশঃ উন্নত হইতেছি, এইরূপ ভাবন! দ্বারা বৈদিক আধ্যজাতির মহতী ক্ষতি 

হইয়াছে, মহতী ক্ষতি হইবে। 

দিজ্ঞান্-_ বৈদিক আধ্যের স্বরূপান্বেষণের প্রয়োজন কি, তাহা স্থন্দর ভাবে 

বুঝয়ছি, বৈদিক আধ্যজাতির ইতিহাস দ্বারা মানুষের ক্ষি উপকার হইতে পারে, 
তাহা! বিশদভাবে উপলব্ধি হইয়াছে, এখন “বৈদিক” ও “আর্য” এই শবদ্ধয়ের 

অর্থ কি, বৈদিক আর্ধ/জাতির জন্ম।দি ষড়ভাববিকারের বৃত্তান্ত ব৷ ইতিহাস কি, 

তাহ] জানিবার কৌতুহল হইয়াছে, অতএব কৃপা পূর্বক “বৈদক” ও “আর্য” 

এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহ! বলুন, এবং বৈদিক আর্ধজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে 

কিছু উপদেশ প্রদান করুন। 

পপি ও ০) ১০ ক্রমশঃ 



স্রীসদাশিবঃ 
শরণং 

নমোগণেশায় 

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ । 
শ্রশ্রীসীতারামচরণকমলেভ্যো নমঃ । 

“বৈদিক আর্ধ্য স্বভীবতঃ রাজভভ্ত” 
প্রথম পল্লিচ্ছেছ 

প্রস্তাবন। । 

বক্ত।- _শিবশস্কর 

জিজ্ৰস্- _ঞ্ীনন্দ কিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল, (3...) 
ভূতপূর্বব মুনসেফ (৭. 8100911) 

বৈদিক আর্য সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, তাহ। শুনিয়া! 
জিজ্ঞাস্থর কি লাভ হইয়াছে, কোন্ 

কোন্ বিষয়ের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে । 

ভিজ্ঞ।নু-দ্নৈদিক আর্ধজাতি” সম্বন্ধে সংঙ্গেপে যাহা বলিলেন, তাহ! 

শুনিয়া আমি বিশেষতঃ উপকৃত হ্ইয়াছি, আমার বহু বিষয়ের সংশয় দূরীভূত 
হইয়াছে, মুক্তকণে ও সরল জদয়ে স্বীকার করিতেছি, আমি অনেক নৃতন কথা 
শুনিয়াছি, আমি অপুর্ব্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছি। | 

বক্তা- আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়৷ আমি সুখী হইলাম। টবদ্দিক 

আর্ধাজাতি সম্বন্ধে আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহ! শুনিয়া তোমার কি উপকার হইয়াছে, 

তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, কি অপূর্ব জ্ঞান লাত 

করিয়াছ, তাহ! বল, শুনি । | 

জিজ্ঞানু--প্বৈদিক” ও “আধ্য” এই পদদ্বয়ের যে অর্থ শুনাইয়াছেন, আমার 

তাহা নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে । ““আর্ঘ” শবের পূর্বে “বৈদিক” এই বিশেষণ 
পদটার প্রয়োগ করাতে, বৈদক ভাধ্যঙাতিকে যথার্থভাবে লক্ষ্য করিবার পথ 

স্থপরিষ্কৃত হইয়াছে, কেবল “আর্ল)” শব্দ দ্বার বৈদিক আধ চি যথাযথ ভাবে 

লক্ষত হন ন1। যে নাম দ্বারা ঠিক যে পদার্থকে জান! যায়; যে নাম উচ্চারিত 



বৈদিক জার্য্য স্বতাষতঃ রাজভক্ত ৷ ২১. 

হ্টলে, যে অর্থ ব্যতিরিক্ত অর্থান্তরের বোধ হয় না, সেই নাম তাহার ঠিক নাম। 
যন্দারা কোন বস্ত্র লক্ষিত হয়, বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হয়, তাহ] লক্ষিত বাজ্ঞাত পদার্থের 

বিশেষ ধর্ম । সামান্ত। ধর্ম দ্বারা কোন পদার্থকে বিশিষ্টরপে অবগত 

হওয়া যায় না। অতএব সা'মান্ত ধর্ম কোন পদার্থের ক্ষণ হইতে পারেনা, 

তর ব্যবচ্ছ্দেক ধর্মই (যেধশ্ম ভন্ঠ ভইতে পৃথক করে, বিশেষ করে, তাহা 

ইতর বানচ্ছেদক ধর্ম) লক্ষণ হইয়। থাকে । যাহ! চতুষ্পদ জন্তু তাহা পগো!,” 

“গে এর ইহা! ঠিক লক্ষণ নহে, কারণ, ব্যাত্র, পিংহ, মহিষ প্রভৃতিও «এই লক্ষণ 

দ্বারা লক্ষিত হইয়া থকে । এক একটা সত্ববা ভাব বহু কর্ম নিম্পাদন 

করিলেও, বিবিধ ক্রিয়াবান্ হইলেও, যাহা যৎকর্শশ বিশেষতঃ__অতিশয়িত ভাবে 

সম্পাদন করে, তদনুসারেই তাহার নাম হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাবের বিশিষ্ট 

বা! অতিশয়িত ক্রিয়া কারিত্বই তাহার ইতর ব্যাবর্তক লক্ষণ । “অ।র্য)” (479) 

শব ইদানীং ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, জাম্মুন্ ইত্যাদি বহুজাতির বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে, অতএব “আর্য)” শবদ্বারা “বৈদক আধ্যজাতি” বিশিষ্টভাবে (যথাযথ 

ভাবে ) লক্ষিত হুন্ না। পআ্)” শবের পুর্বে “নৈদিক” এই বিশেষণ পদটার 
গ্রয়েরগ এই নিমিত্ত সার্থক হইয়াছে । যেজাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, যে জাতি 

ইইলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ষে জাতির ঞুব 
খিশ্বাস,অনাদি কর্ম নৈচিত্র্যই স্ষ্টি;বৈচিত্র্ের হেতু, বর্ণাশ্রম ধর্ম যে জাতির অসাধারণ 
ধর্ম, ষে জাতি আসন্নচেতন নহছেন, যে জাতি পরমকারণের ভব নির্ণয় করিতে 

স্বভাবতঃ ইচ্ছুক, অতীত এবং অনাগত ও স্বরূপতঃ সং, অতীত ও অনাগতের 

তত্বানুসন্ধান মানবের অব কর্তব্য, যে জাতির ইহ। সহজ প্রত্যয়, ইন্্রিয়গম্য 

প্রাকৃতিক নিয়ম সমুছের তথ্যনিদ্ধীরণই, যে জাতির চরম লক্ষ্য নহে, অতীত ও 

অনাগতের চিন্তা যে জাতির বিবেচনায় অত্যাবশ্তক, জড় বিজ্ঞানের উন্নতিকেই, 

যে জাতি অত্যন্ত পুরুষার্থ জানিয়৷ বিশিষ্ট প্রকৃতির প্ররণায়, নিশ্চস্ত হইতে 

পরেন নাই, এই মণ্তা শরীরে বাস করিয়!, যে জাতি ত্মুতত্ব লাভ করিতে সদ! 

উৎসাহী, এই মর্ত্য শরীরে বাগ করিয়াও, ষে জাতি ভীব্নুত্ত হইতে সদ! সচেষ্ট, 

যেজাতিমধ্যে বনু ব্যক্তি জীবম্যুক্ত হইয়াছেন, প্রকৃতিকে জয় করিয়াছেন, স্থল, 

শুক্র গ্রক্কতির এই দ্বিবিধ অবস্থাই সর্বদ। সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যোগ সাধন দ্বারা 

মানুষ সর্বজ্ঞ হইতে পারে, ত্রিকাল্দরশী হইতে পারে, যে।গ সাধন পুর্ববক সর্বজ্ঞ 

হইয়া, ত্রিকালদরশী হইয়! অনস্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, সর্বশস্তিমান্ হই, যে জাতি 

পরোপকারং্৫থ এই সকল সত্যের গ্রচার করিয়াছেন, মৃত্যুকে জয় করিবার উপায় 



২২. উত্সব ।. 

দেখাইয়! গিয়াছেন, অিমাদি ভষ্ট এ্থর্ধ্ের অধিকারী হুইব।র সাধন বলিয়া 
গিয়াছেন, বেদ বিশ্বজগণ্ডেয় প্রহ্থতি, বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস, বেদ 

হইতে নিখিল জ্ঞান বিজ্ঞানের, বিবিধ শিল্প-কলার আবির্ভাব হইয়াছে, বেগের 

কৃপায় ইহ। অন্থুভব করিম, যে জাতি «ই পরমোপকারক সত্যকে বিজ্ঞাপিত্ত 

করিয়াছেন, ষে জাতির প্রত্যেক কাধ্যই পরাপর ধন্ধের সাধন, যে জাতির 

সর্ববিগ্ভাই পরমার্থতঃ অধ্যান্মবিষ্থা, যে জাতির ভূততন্ত্র, রসায়নভন্ত্র, চিকিৎসাততত্ 
প্রভৃতিও পরমার্থতঃ মোক্ষশান্ত্, যে জাতি বাহ্ ও আভ্যন্তর শৌচাচারকে 
পরমহিতকর জ্ঞান করিতেন, পিতৃষজ্ঞকে যে জাতি অসভ্যোচিত 

কর্ম মনে করিতেন না) বেদের কৃপান্ধ যে জাতি হোকান্তর প্রাপ্ত 

পিতৃ-পুরুষদিগকে স্থুল নয়নের বিষয়ীভূত করিতে পারিতেন, শ্রদ্ধাপুর্ব্বক 

প্রদত্ত অন্লাদি ভোজন করাইতে পারিতেন, “আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি," শ্রাদ্ধ- 
কালে সমাগত পিতৃপুরুষদিগের মুখ হইতে এইরূপ কথাশ্রবণ পূর্বক যে জাতি পরম 

স্থথী হইতেন, * যে জাতির বিশিষ্ট কর্ধ সংস্কার বা বাসনা বশতঃ ভারতবর্ষ 

ভির অন্ত দেশে জন্ম হয় না, অগ্নিহোতাদি যঙ্ঞানুষ্টান, গর্ভাধানাদি (যথার্থভাবে 

বেদ ও শাস্ত্র গ্রহণ যোগাতা। প্রাপক ) আত্মসংক্কার, অন্য দেশে হইতে পারেনা 

বলিয়া, শ্ব ভাবের নিয়মে ভারতবর্ষই যে জাতির জন্মভূমি, যে জাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত, 

সর্ধভূতের আশ্রয় রূপে অধ্ধগন্তব্য, সেই জাতিই “বৈপ্দক আর্যজাতি”, আপনার 
বৈদ্দিক আর্ধযজাতি বিংয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্বক আমার ইহা! উপলান্ধ হইয়াছে। 

“বৈদিক” এই বিশেষণ পদটির প্রয়োগ না করিলে, যথোক্ত বৈদিক আধ্য জাতি 

যে লক্ষিত হইতে পারেনা, আমার তাহ] উপলব্ধি হইয়াছে । বৈদিক আর্ধ্জাতির 

আদি জন্মভূমি কোথার ছিল, তাহ! নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বর্তমান কালের 

এঁতিহাসিক, ভ'ষাত ত্ববিদ্, ভূত ত্ববিদ, প্রত্বতবব।মুসন্ধায়ী, ধীমান্ পুরুষবৃন্দ কত চেষ্টা 

করিয়াছেন, করিতেছেন, কিন্তু আপনি বেদও শাস্ত্র গ্রমাণে, বেদ ও শাস্ত্রানুসারিণী 

যুক্তি দ্বার! বৈদিক আর্ধ্য জাতির মূল জন্মভূমি মঘ্বন্ধে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 

তাহ! শুননয়া, অন্তে কি বলিবেন, কিরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা বলতে 

পারি না,কিন্ত আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বৈদিক আধ্য জাতির,ভারতবর্ষই স্বাভাবিক 

* অক্ষন্নমীমদস্ত হব প্রিয়া অধুষত। অন্তোষত 

স্বতানবো বিপ্র! ন বিষ্টয়া মতী যোঞাবিন্্র তে হরী” 
গুরুষজূর্ব্েদ সংহিতা, ৩1৫১ 
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জন্মস্থান এই সিদ্ধান্তই সৎ সিদ্ধাপ্ত, আপনার এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিকা যুক্তি, 

আমার সমীপে অপূর্ব ও মনোহর রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, ইতঃপূর্বে এইরূপ 
যুক্ত অন্ত কেহ দেখাইয়াছেন কিনা, জানি না। ভাষাগত সাম্কে ধাহারা 

বৈদ্দিক' আর্ধাজাতির এসিয়ার কোনস্থান আদি বাসস্থান ছিল, এইরূপ মতের 

সমর্থক বলিয়। বিবেচনা করেন, আমার বিশ্বী, তাহারা আপনার শব্বতুত্ব বিষয়ক 

উপদেশ শ্রবণ করিলে, আনন্দানুভব করিবেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত সত্যসন্ধ ন1 

হইলে, রাগদ্ধেষের বশবর্তী হইলে, আপনার শব্তত্ব বিষয়ক মহামূল্য উপদেশ, 

কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইবে না। আপনার বৈদিক মার্ধয জাতি বিষয়ক উপদেশ 

শ্রবণ পুর্বাক বেদের যেরূপ নয়নে পতিত হইয়াছে, আম মুক্তকণে স্বকার 
করিতেছি, বেদের সে নয়নাভিরাম, সে হৃদয়রঞ্জন অপরূপ পূর্ণরূপ, ইতঃপূর্বে 
কখন দেখি নাই। প্রতিভা, শব্দ বা বেদ হইতেই জন্ম লাভ করে, বেদ হইতেই, 

স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের স্থষ্টি হয়, পরমাণু ও বেদ এক পদার্থ, শক্ত ও বেদ 
এক পদার্থ, অগ্নি ও সোম, প্রকৃতি ও পুকষ, রয়িও প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ ব! হ্ত্রাত্ম!! 

সকলেই বেদ স্বরূপ। জগতে যত প্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি প্রকাশিত 

হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, তৎসমস্তই বেদ মুলক, বেদই তত্সমন্তের বীজ, 

বেদই বিশ্বের প্রাণ, বেদের এ রূপ আমার অদৃষ্ট পুর্ব। দ্বৈতবাদ ও একত্ব 
বাদাদি যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বার্দের আবির্ভাব হইয়াছে, পুরুষের বুদ্ধি, প্রতিভা 

ব! সংস্কার ভেদই তাহাদের আবির্ভাবের কারণ, বেদের উপদেশই প্রতিভা ভেদে 

পৃথক পৃথক্ ভাগে গৃগত হওয়ার, পৃথক পৃথক বাঁদের উৎপত্তি হইয়াছে, 
আপনার বৈদিক আর্ম্জাতি বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্বক, আমি এই সকল 

অজ্ঞাতপুর্ব্ব বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তাই বলিতেছি, বৈদিক আর্যজাতি 

বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্বক আমি বিশেষতঃ লাভবান্ হইয়াছি, 'পূর্বব জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন “বৈদিক আধ্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত”৮ এতদ্বাকোর 

তাৎপর্য কি, “বৈদিক আধ্য জাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত” ইহ! প্রতিপাদন 

করিবার প্রয়োজন কি, “বৈদিক আর্ধাজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত” এই প্রবচনের 

যাথাথ্য প্রতিপাদন করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্বানুসন্ধান 
আবশ্তক, তাহ। জানিবার প্রবল মাকাজ্ষ! হইয়াছে। | 



৪ উতুসব। 

«বৈদিক আর্ধ্যজাতি শ্বভাবতঃ রাঁজভণ্ড” 

এতদ্বাক্যের তাতপধ্য | 

বন্তা-_বৈদিক আর্ধাজাতি ম্বভাবতঃ ঈশ্বরভত্ত, অতএব বৈদিক আর্ধযজাতি 

স্বভাবতঃ রাজভক্ত, *ঈশ্বরভক্তি* ও প্রাজভক্তি*, অগ্নির ত।পের স্তায়, জলের 

শৈতোর মত বৈদ্দিক আর্ধাজ।তির স্বাভাবিক ধর্ম, যাবৎ আগ্ন অগ্নিভাবে এবং 

জল জলভাবে বিগ্কমান থাকে, তাবৎ যেমন অগ্নি তাপ-শূন্ত ব! জল শৈত্যবিরঠিত 

হয় ন|, সেইরূপ “বৈদিক আধ্য জাতি” যাবং স্বভাবে অবস্থান করেন, য।বৎ ইহার 

স্বভাবচ্যুতি হয় না, তাবৎ এ জাতি ঈশ্বরভক্তিশৃন্ত হন্ না, তাবৎ এজাতি 
রাঁঞজভক্তিবিরহিত হইতে পারেন না। আমার এই কথ! শুনিয়! তোমার কি 

জিজ্ঞাস! হইতেছে, বিন! সংকোচে তাহা বল। 
ভিজ্ঞান্থ-_.আপনার এই কথা শুনিয়া, আমার জিজ্ঞাসা হইছেছে, “বৈদিক 

আর্ধজাতি” স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, নিসর্গতঃ রাজভক্ত, তাপ যেমন অগ্নির 

স্বাভাবিক ধর্ম, সেইরূপ ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতির 

স্বাভাবিক ধর্ম এই প্রবচন ষে সত্য, তাহা! বিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব? 

বৈদিক আর্ধ্যজাতির মধে; কি কখনও ঈশ্বরভক্তি বিহীন, রাঁজভক্তি বিরহিত 

পুরুষ ছিলেন না? 

বন্তা__যে জাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বররভক্ত ও রাজভক্ত নহেন, সে জাতি বিশুদ্ধ 

বৈদ্দিক আর্ধ/জাতি নছেন, সে জাতিকে আমি বিশুদ্ধ বৈদিক আব্যজাতি ব'লয়া 

গ্রহণ করি না। বৈদিক আর্ধাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও, যে ব্যক্তি ঈশ্বরভ(্্ত 

বিহীন হন্, পরলোকের অস্তিত্বে সন্দিহান, বা অশ্রদ্ধাঝান্ ভন্সে ব্যন্ভিকে 
আমি বৈদিক আর্ধজাতি ভ্রষ্ট বলিয়। মনে কার। 

জিজ্ঞান্ত-_“ঈশ্বর ভক্তি” ও "রাজভভ্ভি” বৈদিক আর্যজাতির অগ্নির তাপের 

নায়, জলের শৈত্যের মত স্বাভাবিক ধর্ম, ইহ! সাধ্য, সিদ্ধ নছে, ইহ। প্রতিপাদন 

করিতে হইবে। রাজভক্তি ব্যতীত বৈদিক আধ্যজাতির, পরলোক বিশ্বাসাদি 

বহু ইতর ব্যাবর্তক ম্বভাবিক ধর্ম আছে, তাহাদের নাম গ্রহণ না কারয়! 

প্রীজভক্তিকেই” আপনি যে, বৈদিক আধ্যজাতির ইতর ব্যাবর্তৃক ধর্মরূপে গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাগার কারণ কি? “রাজগতক্তি”। “ঈশ্বর ভ তি” ইহারা অন্ত জাতিরও 

অল্প বিস্তর আছে, অতএব বৈদিক আর্যজাতির ইহারা ঠিক ইতর ব্যাবর্তক 

লক্ষণ হইতে পারে কি? 



শা ৭ 
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বক্ত।-_-পূর্ববে উক্ত হইয়াছে, সামান্য ধর্ম কোন পদার্থের লক্ষণ হইতে 
পারে না, ইতর খ্যবচ্ছেদক ধর্মুই লক্ষণ হইয়। থাকে । প্রত্যেক ভাবের বিশিষ্ট বা 

অতিশয়িত ক্রিয়াকারিত্বই, তাহার ইতর ব্যাবন্তক লক্ষণ। যাহা ষৎকম্ম 
বিশেষতঃ__অতিশয়িত ভাবে সম্পাদন করে, সুদনুসারেই তাহার নাম হইয়া 

থাকে । পরাজভক্তি” অন্ত জাতির থাকিতে পারে, কিন্তু বৈদিক আর্ধাজাতিয় 

রাজভভ্তি, অন্ত জাতির রাজভক্তি হইতে বিশিষ্ট । বিশুদ্ধ বৈদিক আর্যজাতির 

দৃষ্তিতে “ঈশ্বর ভক্তি” ও প্রাঞ্জভক্তি)” স্বূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। ধাহার যথার্থ 

ঈশ্বর ভক্তি নাই, রাজাতে স্বভাবতঃ দেবতী! বুদ্ধি নাই, তাহার প্রকৃত “রাজভক্তি” 

হইতে পারে না। অবিকৃত বৈদিক আর্্যজাতির দৃষ্টিতে ঈশ্বর, বেদ বা ধর্মই 
প্রকৃত রাজা, সার্বভৌম যথার্থ শাসনকর্তী বা সর্ব পদার্থের নিতা-নিয়স্তা | 

পরলোকে ধাহার বিশ্বাদ নাই, যিন আসন্ন চেতন (নিকটবর্তী ব! স্থূল প্রত্যক্ষ- 
গমা পদার্থের অস্তিত্বেই যাহার বিশ্বাস আছে, তদ্বাতীত পদার্থ সমূহের অস্তিত্বে 
ধাহাক বিশ্বাস নাই ) শাস্ত্র তাহাকে প্রকৃত আন্তিক বলেন না। প্রকৃত আস্তিক 

না হইলে, প্রকৃত ঈশ্বরতক্ত ব৷ যথার্থ রাজভক্ত হওয়! সম্ভব নহে। অনাঙ্গি 

কম্মতত্বে যাহার দৃঢ় প্রত্যয় নাই, অনাদি কর্ম বৈচিত্র্যই এই পরিদৃশ্তমান জগতের 
(ববিধ স্ষ্টি বিচিত্রতার কারণ, যিনি ইহা বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে অপারগ, 
কর্মবশতঃ জীব জন্মগ্রহণ করে, কম্মবশতঃ লয় প্র।প্ত হয়, কর্ম দ্বারা জীব নরক 

প্রাপ্ত হয়--জীবের নীচগতি হয়, কন্ম দ্বারাই জীবের সুখময় স্বর্ণপ্রাপ্তি হয়, 

কম্ম দ্বরা জীব দেবত্ব লাভ করে, উৎরুষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কর্ম নিবন্ধন 

রাক্ষনাদি হইয়| থাকে, জীবের পশু-পক্ষ্যাদি নিকৃ্ট ষোনিতে উৎপন্ন হইবার 

কর্মই কারণ। কন্ম জীবের বন্ধনের হেতু, আব।র কর্ম জীবের মোক্ষপ্রাপ্ডির 

উপায়, কর্ম উন্নতির হেতু, কম্ম পতনের কারণ, সুখ-দুঃখ ইত্যাপ্দ সকলই 

কর্মাশ্িত। কর্্মবশতঃ এক ব্যক্তি রাজ! হন, নিয়ামক ব৷ প্রভূ হন, কর্ম 

নিবন্ধন অপর এক ব্যক্তি প্রজা বা নিয়োজ্য হইয়। থাকেন। * | 
সাপ কপ ০৯ পপ পাপা পপ পা পপ আপ পা শিস পপ শিপ পাপা পল পা নদী 

+% * ঈ ্* “কর্মণা জায়তে অন্তঃ কম্মণৈব বিলীয়তে ॥ কর্ণ! নরকং 

সত স্বর্গং যাতি ট কর্ণা। দেবত্বমাপ্র,যাজ্জীবে। রাক্ষসত্তং চ কর্মণ ॥ কশ্মবণা 

বন্ধমায়াতি মোক্ষমাক়্াতি কর্মণা। কর্মণ। পতনোচ্ছ।য়ৌ নৃণ।ং জন্সনি জন্মনি ॥ 
ন্বখং ছুঃখং চ যকিঞ্চিৎ সর্বং কর্ম।শ্রিতং যতঃ 1” 

-বুদ্ধ হুর্য্যারণকন্্ম বিপাকঃ। 



২৬ উৎসব । 

“তপশ্চৈ বাস্তাং কর্মমচান্তমহত্যর্ণবে | . 

তপোহজজ্ঞে কম ণস্তৎ তে জোষ্টমুপাসত ॥৮-__অথর্ববেদনংহিতা ১১১০৬ 

জগতশ্র। ঈশ্বরের তপঃ (তপঃ করিয়া জগবশ্রষ্টা, জগত স্থষ্টি করেন, এই 

প্রসিদ্ধ শ্লোতি উপদেশের এবং পর্যযালোচনাই তপঃ শব্দের অর্থ, ইহা স্মরণ কর) 

কল্লাস্তরের প্রাণিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরিপন্ক -ফলোনুখ পুণ্য পুণ্যাঝক কর্ম 

হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে, স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠ, অসঙ্গ, উদাসীন, ঈশ্ববের জগৎ 

স্ষ্টি করিবার নিমিত্ত উন্মুখত্ব, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব, কোন্ অষ্টব্য পদার্থ 

কিরূপ বাসনা বা সংস্কার বিশিষ্ট, কাহার কিরপ পরিণাম হওয়া উচিত 

ইতাদি পর্যযালোচনাস্বক ( উপবাদার্দি রূপ তপঃ নহে ) তপঃ প্রাণি গণের কম্ম 

পরিপাক নিমিত্ত হইয়! থাকে | দেব মনুষ]াদি রূপ অখিল জগতের, কম্মুই মূল 

কারণ («“দেবমনুষাদিরূপস্ত সর্বস্ত জগতঃ কমৈব মুল কারণম্ ইত্যর্থঃ৮-- 

অথর্ববেদভাষা )। বিশ্বপগতের সর্বপ্রকার পরিণামের মুল কারণ এই কর্ম 

পদার্থের স্বরূপ যাহাদের নয়নে যথাধথ ভাবে পতিত হয় নাই, তাহাদের কোন 

তথ্যের সম)গ দর্শন হইন্টে পারে ন1; তাহার! সর্ধকম্মফলপ্রদ, সর্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বরের 

স্বরূপাবধারণ করিতে ক্ষমবান্ নহেন, রাজনীতির যথার্থতত্ব নিরূপণ করিতে 

তাহারা কথনও সমর্থ হ'ন না, রাজ ও প্রজার প্ররুূত রূপ তাহাদের বুদ্ধি দর্পণে 

প্রতিফলিত হইতে পারে না, একপ্রভৃক বা এক রাজায়ন্ত রাজ্য প্রাকৃতিক 
নিয়মানুমোদিত, অথবা সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রাকৃতিক নিয়মান্ুমোদিত, 

কিরূপ রাজ্য যথার্থ ধিতকর, প1্চ।ত্য রাজনীতিকুশল, বৈজ্ঞানিকগণের তাহা 

স্থির করিতে যাইয়৷ বুদ্ধি যে আকুলীতুূত হয়, তাহার কারণ হইতেছে, ইহার! 
কম্মুতত্বের বিশুদ্ধবপ দেখেন নাই, ইহারা ঈশ্বরের স্বরূপ ষথাযথভাঁবে অবগত 

নছেন, ইহার! রাজ-ও-গ্রত্লাতত্বের অনুসন্ধান সম্যগ রূপে করিতে পারেন নাই, 

ধর্মই যে প্রকৃতি নিয়ামক, তাহ! তাহ।দের যথাবৎ প্রতীতি হয় নাই । হার্ট 

প্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি. ধীমান্ ক্রমবিকাশবাদীর! যে, "ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস,” “রাজাতে দেখত! বুদ্ধি” প্রাথমিক অল্লজ্ঞ অসভ্য মানুষদিগেরই হইয়। 

থাকে, এইরূপ মত গএাকাশ করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের অভাবই তাহার 

কারণ, রাজা ও প্রজাশুত্বের অসম্যগ, দর্শনই তাহার হেতু, কম্মতত্বের অসম্পূর্ণ 

পরিচয়ই তাহার নিদান, বৈদিক সংস্কারাভাব বশতঃ বেদের অবিক্কৃত বা পূর্ণরূপ 
দেখিতে না পাওয়াই তাহার মূল কারণ । 

জিজ্ঞান্থ__কর্শী অনাদি, অতীত কল্পে কৃত, অস্তঃকরণে সমবেত কর্ম সমূহই 
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ভাবি প্রপঞ্চের বীজ শ্বরূপ, এই সফল কর্্দ যখন ফলোদুখ হয়, সর্ব কর্মফলপ্রদ, 

সর্বসাক্ষী, কর্্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে তখনই জগৎ স্থষ্টি করিবার ইচ্ছার উদয় 
হইয়া থাকে, ““কল্পান্তরে জীবগণ কর্তুক কৃত কর্মাই বর্তমান স্থষ্টির কারণ” এই 
সকল কথা কোন্ গ্রমাণে সপ্রমাণ হয়? আপ্তোপদেশই বোধ হয় এই সকল 
কথার সত্যত। নিরূপণের একমাত্র মানদও, কারণ ইহাদের মাথার্থ্য প্রতিপাদক 

গ্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে না। 

বন্তা-খথের বলিয়াছেন_কল্পান্তরে জীবগণ কর্তৃক কৃতকশ্মই যে, বর্তমান 

সৃষ্টির কারণ, তাহ! বেদ বা অলৌকিক অবাদিত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । খগ্বেদ ত্রিক।লজ্ঞ 

বিদ্বজ্জনগণের 'অনুভভবকে ও এই বিষয়ের প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইদানীং 

অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভৃত, কর্ান্তরে জীবগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ধ 

সমূহকে ত্রিকাঁলক্জ যোগিগণ চিন্ত বৃত্তি নিরোধ পূর্বক সমাধি দ্বারা সম্যগ রূপে 

জানিতে পারেন। * ৃ 

জিজ্ঞাম্ব__করান্তরে জীবগণ কর্ভুক অনুঠিত কর্ম সমূহকে ত্রিকালদর্শী যোগীর! 
সমাধি দ্বারা সগ্যগ রূপে জানিতে পারেন, আমার বোধ হয়, বেদের এই কথাতে 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, বর্তমান সময়ে এইরূপ ন্যন্তির সংখ্যা বিরল 

হইয়াছে, 'বর্তম।ন কালের বেদজ্ত বৈদিক আধ্য সন্তানদিগের মধোও বেদের 

এইট কথাতে ঠিক অদ্ধাবান্ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। 

যোগীর! সমা্ধ দ্বারা স্কুল, হা, বাবহিত, বিপ্ররুষ্ট ইত্যাদি সর্বব পদ্দার্থকে জানিতে 

পারেন, শান্ম মুখ হইতে বহুদিন হইতে বুবার এই কথ শ্রবণ করিয়।ছি, কিন্ত 

সমাধি দ্বারা কিরূপে সর্ব পদ।৫কে যথাযণভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা বোধগম্য 

হয় না। ঘিনি কল্পান্তরে গ্রাণিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কম্ম সমূহকে সমাধি নেত্র 

দ্ব।র! প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, নিরস্ত-সর্ব-সংশয় হওয়ায়, অজ্ঞ]নান্ধকার একেবারে 

প্রোৎসারিত হওয়ায়, ঘাহার একই ক্ষণে অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্ব্ব বিষয়ের 

সর্বাথ। গ্রহণ হয়, যিনি সব জানিতে পারেন, আহা তিনি কত সুখী? “আপনি 

কি ভারতব্ধীরগণের অথব। গ্রীক ও হিক্রদিগের স্থষ্টি বিষয়ক সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার 

করেন”? হার্ব!ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, কোন বহুজ্ঞ ( ডা ০11-101071790 ) 

শশাশীশীা শিস তত শিপ পপি তি হী শশী ০০৩০ শিীপশীগা ৩ শীত তি 

5.০ ৮ শস 

* “কামস্তদগ্রে সমবর্ত তাধিমনসো। রেতঃ প্রথমং য্দাসীৎ। 

মতোবন্ধুমদতি নিরবিদ্দন্ হৃদি গ্রতীষ্যা কৰয়ো। মনীঘ! ॥”--খশ্বেদসংহিত। 

৮/১১।১২৯ 

৮০৮০০০৩শপি সশতশ পপ ৩ ০৮ শা সাপ জি 



২৮- উগ্গব | 

ব্যক্তি এ্রইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম মনে করিয়া থাকেন। 1 
গ্রতোক জীব জাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠ'তৃত্ব বা দৈবমাধাস্থ্য (11179 

1169709516100 ) হইতে নির্মিত হইয়াছে, দাহার। এইরূপ সিদ্ধান্তের আশ্রয় 

করেন, তাহার! ব্যবহৃত শব্ধ সমুহের অর্থের ভাবন1! করেন না, তাহার! প্রকৃত 

পক্ষে যাহ! বলেন, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই, তবে "আমর! বিশ্বাস করি” 

তাহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, যাহ!কে বুদ্ধির 

বিষর়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর! কদাচ সম্ভব নহে; বিশ্বাস, 
বিশ্বস্ত পদার্থের অনুভব মূলক, বিশেষ, বিশেষ জীব জাতির শরীর দৈব মাধাস্থ 
হইতে নির্মিত হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস অনুভব মূলক হওয়া সম্ভব নহে। * 

বিকালদর্শীঁ যোগী হার্বার্ট স্পেন্সারের এই নকল কথ! শ্রবণ করিয়া হাস্য 
করিবেন, সন্দেহ নাই, হার্ববার্ট ম্পেন্সারের এই সকল কথ! যে বালকোচিত, 

আমরাই তাহা কিয় পরিমাণে বৃঝিতে পারি, যোগীর কথাত দূরের, হার্বাট 

স্পেন্সারের এই যুক্তিশর সমূ অন্ঠান্ত দেশের অন, সুযুক্তিরূপ প্রাকারপরিখাদি 

ধার সম)গ ভাবে অপরিবেষ্টিত বৈশেষিক স্ষ্টিবাদরূপ দুর্গকে ভেদ করিতে 

পারিলেও, আমাদের বিশ্বাস সত্যগুপ্রি দ্বারা দৃঢরূপে সংরক্ষিত বেদ-শাস্ো পদ 

বৈশেধিক শ্চ্টিবাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না, বেদ ও শান সিদ্ধান্ত সমূহ 

চিরদিন নুদৃঢ় গাত্র হিমাদ্রিব স্ায় 'অচলভাবে দণ্ডারমান থাকিবে। 
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বক্ত।__খণ্বেদের মুখ হইতে বিশ্বের স্ষ্টি ও জীবের জগ্গা সম্বন্ধে যে দকল 
উপদেশ শ্রবণ কর! যায় বেদমুলক দর্শন শান্ত্র সমূহ বিশ্বের স্ষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে 

সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাভাতে বৈশেষিক স্যষ্টিবাদ যে, বেদ ও 

শান্পের অননুমোদিত নহে, তাহা বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাঁও অব্য শ্বীকাধ্য মে, 

বেদ ও শান্তর সমুহ যে, বৈশেষিক হৃষ্টিবাদের অভ্যুপগম করিয়াছেন, ষে বৈশেষিক 

সষ্টিবাদকে আদর করিয়াছেন, ভার্বাট প্পেন্দার গভীর চিন্তাশীল ও বহুশ্রুত 
হইলেও, সে বৈশেষিক স্থাষ্টি বাদের রূপ দেখিতে পান নাই, হার্বার্ট স্পেন্সার, 
যদি সে বৈশেষিক স্য্টিবাদের রূপ দেগিতে পাইতেন, তাহ! হইলে, তিনি বা 

তাহ|র লক্ষিত কোন বহুশ্রুত (ড/০11 17101790) ব্যক্তি ভারতবধী য় স্থষ্টি- 

বাদ কি আপনি অঙ্গীকার করেন? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইগে, অপমানিত 

হলাম মনে করিতেন না, তাহা হইলে, তিনি যে ক্রমবিক1শ বাদের 

(71৬০1010101) 72016075 ) পক্ষপাতী, যে ক্রমবিকাশ বাদের প্রতিষ্ঠ! 

গ্রার্থী, মেই ক্রমবিকাশ বাদ যে, অত্যন্ত বিকলাঙ্গ, তাহা! তাহার ভ্ৃদয়লম 

হইত, তাহা হইলে, সং বা নিগ্ঘমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্থমানের, ভাবের 

গভিত অভ্ঞাবের না| হার সহিহ নার সম্বন্ধ স্থাপন কিরূপে করিব বলিয়া, 

তীঙাকে সঙ্গটে পড়তে হইত না) সাহা হোক বাহার] “ঈশ্বর 

নিশ্ব(য, প্রাজাতে দেনত বুদ্ধি” অমভ্যানস্থার লোকদিগের জদয়েই স্ান পায়, 

বিনা বাধায় এইট কগা বলিতে পারিয়াছেন, তাহার! যে অতান্ত অদূরদশী, 

তাহ।দের মানবাঁয় বুদ্ধির যে অগ্যাপি সমধিক বিকাশ প্রাপ্তি হয় নাই, তহাদের 

মননশীলতা যে বালকোচিত, তাতে মন্দেহ নাই। 

“যেত আসীদ্ ভূমি? পুর্বব।মদ্ধাতয় ইদং বিদ্ুঃ । 
ঘে| বৈ তাং বিদ্ান্নীমথ। স মন্তেত পৃরাণবিৎ ॥৮ 

--অথবর্ধবেদ সংহিতা ১১,১০।৭ 

অর্থং এই পুরোনব্তিনী ভূমিব পুর্বভাবিনী অতীত কল্পপ্থা যে ভুমি বিদ্যমান 

ছিল, তপঃ ভাপ দ্বারা সমাসাদিত সার্কজ্ঞ ( তপঃ প্রভাব দ্বারা ধাহার1 সর্বাজ্ঞতা 

গ্রাপ্ত হইচাছেন ) অতীত ও অনাগতত্ঞ মহর্ষিরাই তাহ! জানেন, অন্ত কেহ 
'ভাহা জানিতে পারেন না।॥ অতীত করস্থা ভূমি এবং এ ভূমিতে অতীত কল্পে 

যে যে নামে যে যে বস্ত বিগ্ুমান ছিল, তপঃ প্রভাবে মহর্ষির তাহ! জানেন, 



৩৩ উত্সব । 

ইছাদিগকেই ধস্ততঃ পুরাণনিং- পুরাণ অর্থের বেদিতা বলা যায়, ইহ্াদিগকেই 
বিশ্বান্ বলিয়া! মূন করা উচিত। ইদানীম্তন সর্বভূমিকেও তাহার! জানিতে 

সমথ । 

অন্ঠ কোন দেশে কোন ব্ক্তি কি মানুষের এইরূপ শক্তিমন্তাকে কল্পন। 

ভুলিকা দ্বার অস্কিত করিতে পারিয়াছেন ? মানুষ হইতে মানুষ হয়, কি বানর 

হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার শক্তি, 

যোগ বিকাশিত দৃষ্টি, আবিভূ্ত প্রকাশ, ত্রেজোকা ব্যাপ্ত, এক স্থানে অবস্থান 

পূর্বক ত্রিলোকের ভষ্টা, বেদভ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, ধাহার! সমাধি দ্বার অতীত কলের 
জীবগণ কৃত কর্ম সমূহকে জানিতে পারিতেন, ধাহার! অন্তীত কল্পস্থা ভূমিকে 
সমাধি নেত্র দ্বার! দেখিতে পাইতেন, অতীত করের ভূমিতে বিছ্বমান বস্তু সকলের 
নাম অবগত হইতে পারিতেন, কিরূপ পূর্ববকর্ম কিরূপভাঁবের উৎপত্তির হেতু 

হয়, তপঃ প্রভাবে, ধাহার! তাহ! সম্যগ. রূপে বিদিত ছলেন, তীাহাদ্দিগেরই আছে। 

দেবতা আছেন কি ন।, খধি বা সিদ্ধ পুরুষের অস্তিত্ব শুদ্ধ কল্পন। প্রস্থত কি না, 

তাহ! বলিয়! দিবার সামর্থ, বাহার দেবতাকে দেখিয়াছেন, দেবতার্দিগের সহিত 

আলাপ করিয়াছেন, দেবতাদিগ দ্বারা স্বকার্য সাধন করিয়। লইয়াছেন, তীহা- 

দেরই আছে। ঈশ্বর ধিশ্বাম 'অসভ্যাবস্থায় মানুষেরই ভুইয়া থাকে, দেবতার 

মাধ্যস্থের উপরি প্রত্ায় প্রাথমিক মানুষের হৃদয়েই স্থান পাইয়া! থাকে, হার্বার্ট 

ম্পেন্সার এবং তাহার সমানধন্ধা পুরুষগণ এতৎ্বযতীনত 'আর কিছু বলিতে 

পারেন কি? ক্রমশঃ 



শ্রীসদাশিবঃ 
শরণং 

নমে। গণেশ।য় 

শী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্সেন্যো। নমঃ 

শ্রীসীতা রামচন্ত্রচরণকমলেভ্যোনমঃ| 

শীরামঃ শরণং মম। 

শদ্ধাতত্। 
বক্তা-_ভার্গব শিবরাম কিস্কর যোগত্রয়ানন্দ 

জিজ্ঞান্্__প্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ এম, এ, 
বি, এল, মুন্সেফ 

ম্পাণডল্য স্তুত্রে শ্রচ্ষ! স্ক্দেল্র প্রক্জোগ 
“শ্রদ্ধা” ও “ভংক্ত" এক পদার্থ নহে। 

বক্তা-_-শাগ্ডিল্য সুত্র *শ্রদ্ধা”কে “ভক্তি” হইতে ভিন্ন পদ!এ৫ঘ বলিয়াছেন । 

“নৈবশ্রদ্ধ। সাধারণা*_-শাপ্ডিল্য হত্র। 
অর্থাৎ ভক্তিকে সর্বথ। *শ্রদ্ধা” হইতে অভিন্ন মনে কর! উচিত নহে, কারণ 

অদ্ধা” একটা সাধারণ অঙ্গ, যত প্রকার কন্খু আছে, শ্রদ্ধা তৎসমুদায়ের 
নির্বাহক। ভগবছুক্তি তাহা নহে, ভগবদ্ভক্তি কোন কন্মের অঙ্গ 

নহে। (প্ভক্তিন সর্বথ! শ্রদ্ধত্বেন শঙ্কনীয়া শ্রদ্ধয়াঃ কম্মমাত্রাঙ্গত্বাৎ ন 

চৈবমীশ্বরতক্তিরিতি”-- স্বপ্সেখ্বর কৃতভাষ্য | ) 

জিজ্ঞান্ু--*শ্রদ্ধা কর্মমাত্রের সাধারণ জঙ্গ, ভগবদ্তুক্তি তাহা নহে)” এন 

দ্বাক্যের যথার্থ আশয় কি? 

বন্তা- শ্রদ্ধা না থাকিলে, কাহার কোন কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না, 

শস্ধ। কর্মমাত্রের প্রবর্তক, কিন্তু তক্তি কে শ্রদ্ধার স্ঠায় কর্ম মানের প্রবর্তক 

বল! যায় ন। 

জিজ্ঞান্ব-_-কোন পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইলে, তাহ! কোন্ জ্ঞাত 
পদ্দার্থের সমান বা অসমান, তাহ! স্থির করিতে হয়। “শ্রদ্ধা” কোন্ পদার্থ? 

এই প্রশ্নের শ্রদ্ধ। অমুক জ্ঞাত পদার্থের সমান, অথবা অমুক জ্ঞাত পদার্থের 
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অসমান এই কথ। বলিতে হয়, ভক্তিকে সর্ব! শ্রদ্ধ! রূপে দেখা উচিত নহে, এই 

কথ। শুনিলে মনে হয়, ভক্তি শ্রদ্ধার স্বরূপ না হইলেও একেবারে বিরূপ নছে। 
*তক্তি” যন্দ শ্রদ্ধার একেবারে বিরূপ হইত, তাহ! হইলে ভক্তিকে সর্ব! শ্রদ্ধ। 

রূপে দেখা উচিত নহে, এই প্রকার কথ। বলিধার প্রয়োজন হইত কি? ভক্ত 

শদ্ধ। নছে, কারণ শ্রদ্ধা কর্মের মাধারণ অঙ্গ, ভক্তি কম্মের সাধারণ অঙ্গ নহে। 

ভক্তি কর্মের সাধরণ অঙ্গ নহে, এই কথ! শ্রবণ করিবার পর ভাক্ত তাহ! 

হইলে কর্মের অসাধারণ অঙ্গ, এই প্রকার বোধ হওয়। কি ন্টায় সঙ্গত? ইহ! 

ইহার সাধারণ অঙ্গ নছে, এই কথা শুনিলে কি, ইহ! ইহার একেবারে কোন 

অঙ্গ নহে, ইহা, ইহ। হইতে সম্পুর্ণ ভিন্ন পদার্থ এবন্প্রকার বুদ্ধির উদয় হয় 

কি? ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “ভ্তি সর্ধথ! শ্রদ্ধাত্ব রূপে শঙ্কশীয় নে,” 

ভক্তি সর্ববথ। শ্রন্ধাত্বরূপে শঙ্কনীয় নচে, ভাষাকারের এইরূপ কথার অভি প্রায় কি? 

ভক্তি সর্ধথ| শ্রদ্ধ! পদার্থ নহে, এই কথা বলিলে, আমার মনে হয়, 

“ভক্তি” শ্রদ্ধা নামক পদার্থ হইতে একেবারে ভিন্ন, শার্ডিঙ্য হুত্রও 

তত্ভাযষ্যের এই প্রকার আঁশয় নহে। *শ্রদা! কর্মের সাধারণ অঙ্গ” 

কারণ শ্রদ্ধ! বা ইহ! এইরূপ ফল উৎপাদন করিবে, এতদ্বারা অবগ্ত ফল লাভ হইবে, 

এবন্প্রকার নিশ্চয়াক্মসিক বুদ্ধি ব্যতিরেকে কেহ করে গুবৃত্ত হয় না, কিন্তু “ভক্তি” 

বা ঈশ্বরে অনুরক্তি প্রীতি কর্মের অঙ্গ নহে, ভগবদ্ু/ক্ত কর্মের প্রবর্তক নহে। 

এই সকল কথ! শুনিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি পদার্থ সম্বন্ধে সংশয় বিরহিত 

ক্ঞানের উদয় হয় নাই। 

বস্তা--“ভক্তি ও শ্রদ্ধা সর্বথ! সমান পদ।থ নহে” এই কথার তাৎপর্য পরি- 

গ্রহ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্বরূপ কি, তাহ! স্থির করিতে হইবে, 

তৎপরে ইহাদের সাদৃশ্য _বৈসাদৃশ্ত বিচার করিতে হইবে । 

ভক্তির লক্ষণ ও প্রকার ভেদ। 

শাগ্ডিল্য খ'ষ বলিয়াছেন_ ঈশ্বরে অন্ুরাগই পরা-শ্রেষ্ঠা ভক্তি (“সা 
পরানুক্িরীশ্বরে” )। 

জিশুান্ু__“ঈশ্বরে অন্ুরাগই পরা (শ্রেষ্ঠ। ) ভক্তি,” এই কথ! শুনিবার পরে 

ঈশ্বর ভিন্ন বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাকেও ( পর!-শ্রেষ্ঠা না৷ হইলেও “ভক্তি” বলা 

যায়; এইরূপ পিন্ধান্ত কর! যায় কি? জনুরক্তি, প্রীতি বা প্রেম মানেই “ভক্তি” ) 

এই অনুরক্তি যখন ঈশ্বর বিষক্লিনী হয়, তখন উহ! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! হয়, গীতির 
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পাত্রের উৎকর্ষান্থমারে, প্রীতিরও উৎকর্ষ হইয়া থকে, তখনই উহা! “পরা তক্তি” 
এই নাষে অভিহিত হইয়া থাকে, শাগ্ডিলা খবির ভক্তি লক্ষণ হৃত্রটীর কি ইহাই 
অভিপ্রায়? | 

বক্ত।-_-সকল বিষয়েই মততেদ আছে, অতএব কোন বিষয়ের বথার্থ জ্ঞানলাত 

করিতে হইলে, প্রথমতঃ চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন, শ্রদ্ধার ভেদানুলারে, প্রতিভ! ব! 
সংস্কারের ভিন্নতা বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ মতের আবির্ভাব হইয়। থাকে । খখেদে 
উক্ত হইয়াছে, মানুষ যতদিন বিবিধ সংস্কার বিশিষ্ট মনের বশে বিচরণ করে, 

তাবৎ তাহার কোন বিষয়ের সংশয় বিরহিত যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না, অবিষ্ত। 

বন্ধ মানুষ যাবৎ খত ব1 পরব্রদ্ধের গ্রথমঞ্জ প্রথমোৎপন্ন আদিভূত জ্ঞানকে প্রাপ্ত 
ন| হয়, তাবং তাহাকে সংশয় দোলায় ছলিতে হয়, তাবৎ তাহার স্বীয় প্রতিভ। বা 

স্কারানুনারে পদার্থ প্রতীতি হইয়া! থাকে । অতএব এন্ত্রির়ক জ্ঞান ভুলিয়।-_ 
চিত্ত বুত্তিকে নিরোধ করিয়া আদিভূত জ্ঞান বা “ইহা এই রূপই” এবন্প্রকার 

বিতর্ক রহিত শ্রদ্ধাকে প্রাপ্ত হইলে, তবে মানুষের সত্য জ্ঞানের উদয় হয় (“ন 

বিজানামি যদি বেদমশ্মি নিণাঃ সন্দদ্ধ! মনদা চরামি। যদামাগন্ প্রথমজা 

খতনা দিদ্বাচে! অশ্লুবে ভাগমস্ত।ঃ ॥৮-_খগ্বেদসংহিত। ২।৩1২১।২২ 

“ভক্তি” পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে। শাগ্ডিল্য খধির তক্তি 

লক্ষণ শুররটার অনেকে স্ব-স্ব প্রতিভন্ুসারে নেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
“অন্ুরাগই” “ভক্তির” সাধারণ লক্ষণ সন্দেহ নাই। পিতার প্রতি জনুরাগকে 

“পিতৃহক্তি,* মাতার প্রতি অন্ুরক্তিকে “মাতৃভক্কি'”, গুরুদেবের প্রতি অন্ুরাগকে 

“গুরুভক্কিঃ' বল! হইয়া থাকে। সাধারণ অনুরাগ বুঝাইতে “ভক্তি” শবের 

প্রয়োগ হয় বটে, তথাপি ঈশ্বরামুরাগ বুঝাইতেই ইহার বিশেষতঃ ব্যবহার হইয়া 

থাকে। কেহ কেহ “ঈশ্বরের প্রতি পরানুরক্তিই বা পরাগ্রীতিই ভক্তি” 

শাল খধির ভক্তি লক্ষণ হুত্রের এইরূপ বাখ্য! করিয়াছেন। 

ঈশ্বরানুরাগ-__ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি যাবৎ চরম বা পরিপক অবস্থ! প্রাপ্ত 

না হইবে, তাবৎ তাহাকে ভক্তি” বল! যাইবে ন1, “ঈশ্বরের প্রতি পরান্ুরক্তিইঞ্ 
ভক্তি,” ভক্তি লক্ষণ সুত্রের এই প্রকার ব্যাথা! যে নির্দোষ নছে, তাহ! বুঝাইবার 
নিমিত্ত কেহ, কেহ বলিয়াছেন, ভক্তি শাস্্ে ভগবৎ প্রীতির অঙ্ক,রাদি অবস্থা 

হইতে-ফে, ক্রমশঃ একাদশবিধ অবস্থা! প্রদর্শিত হইয়াছে, “ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতির 

চরমাবস্থাই ভক্তি*,ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিলে ভক্তি শাস্তরপ্রদর্শিত ভগবৎ গ্রীতির 

অন্কুরাদি অবস্থ। সমূহের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব “ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই 

৫ 
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শ্রেষ্ঠ ভক্তি,” শাগ্ডিল্য ধষির ভক্তি লক্ষণ সৃত্রের ইহাই যথার্থ অর্থ । ভক্ত “পর1”, 

ও «অপরা” ভেদে দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ ভক্তির মধ্যে পর! ৷ শ্রেষ্ঠা ভক্তি প্রধান, 

এই নিমিত্ত শাগুলা খষি প্রথমেই পর] ভক্তির লক্ষণনির্দেশ করিয়াছেন। ভাক্ত 

লক্ষণ সুৃত্রের "স1 পরা” (শ্রেষ্ঠা) এই অংশ লক্ষ্য নির্দেশ, এতন্ব!রা লক্ষ্যকে নির্দেশ 
কর! হইয়াছে, এবং ঈশ্বরে অন্ুরক্তি, ইঠা লক্ষণ, ইহা লক্ষোর স্বরূপ নির্দেশক, 
এতম্বার| “সা পরা” এই লক্ষ্য লক্ষিত হুইয়াছে। ঈশ্বরানুরাগ বাতিরিক্ত অন্টের 

প্রতি অন্রাগেরও বাচক রূপে “ভক্তি” শবের ব্যবহার হইয়া থাকে । পিতাতে 

অনুরক্তি-_"পিতৃভক্তি”, গুরুতে অনুরক্তি *গুরুতক্কি,” মাতাতে অন্নরক্তি 
*মাতৃভ্তি,” "ভক্তি* শব্েব যখন এই প্রকার বাবহার হয়, তখন “ঈশ্বরের প্রতি 

পরা অনুরক্তিই ভক্তি,” ভক্তি শবের এইরূপ লক্ষণ হইতে পারেনা । 
জিজ্ঞ'ন্থ__পিতা, গুরু, মাতা প্রভৃতিতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে যথার্থ “পিভৃভক্তি,” 

“গুরুভক্তি” বা “মাতৃভক্তি” হয় ন1, অতএব *ওক্কি" শব ঈশ্বর বিষয়িনী গ্রীতিরই 

বাচক, ঈশ্বর ভিন্ন বিষয়ে প্রীতির বাচক নছে, ফোন কোন ব্যক্তিকে এইরূপ 

কথা বলিতেও শুন! যায়। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে, যথার্থ পগুরুভক্তি 

হয় না, মাতা, পিতা প্রহতিতে দেবতা বুদ্ধি নাহইলে, মাতা-পিতার প্রতি 

প্রকৃত তক্তি হয় না। শ্রুতি বোধ হয় এই কথাই বুঝাইয়াছেন। 
বক্তা--*মাতৃদেরোভব”,  *পিতৃদেবোভব,” «আচার্যাদেবোভব,” "অতিথি- 

দেবোভব”।-__তৈত্তিরীয় আরণ্যক। সায়ণাচার্ধ্য এই শ্রুতির ভাষ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বলিয়াছেন, মাতা প্রভৃতিতে মনুষ্যত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ 
পূর্বক, দেবত| বুদ্ধি স্থাপন করিয়! ইই।দের পুজা কর্তবা, এই কথা জানাইবার 

নিমিত্ত তৈত্তিরীয় আরণাক শ্রুতি বলিয়াছেন, "মা1” ধাহার বুদ্ধিতে রুদ্র, বিষুও। 

বিনায়কাদিরপ দেবতা, তিনি “মাতৃদেব,* এইরূপ ৮পিতা” যণহার বুদ্ধিতে 

রুদ্রা্দি দেবতা, তিনি প্পিতৃদেেব,৮ “আচার্য” যাহার বুদ্ধিতে রুদ্রাদি দেবতা, 

তিনি “পিতৃদেব,» “আচার্য” যাহার বুদ্ধিতে রুদ্রাি দেবতা তিনি “আ চার্ধ্যদেব,* 

€$*অতিথি” যাহার বুদ্ধিতে দেবত1, তিনি *অতিথিদেব”। যাহার মাতা 

প্রভৃতিকে দেবত। বলিয়। জানেন, তাহাদেরই মাত! প্রভৃতির প্রতি প্রত 
ওক্তি হইয়া থাকে। অতএব “মাতৃদেব” হও “্পিভৃদেব” হও *আচার্যাদেব” 

হও, *অতিথিদেব” হও ।* 

% “অথ মাত্রাদযু মনুয্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগেন দেবত। বুদ্ধ পুজাং বিধত্তে।। 
মাতৈব পুজনীয়ো রুদ্র-বিষুঃ-বিনায়কাদি রূপো দেবো যন্তয সোহয়ং মাতৃদেবঃ। 
এবমুত্বরঞ্রাপি।”--তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষা। 
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শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, দেবত| ও গুয়ুতে নিরপাধিক ডক্তিই 

বরঙ্গবিগ্তা প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন, তপ্তশিরস্কের যেমন জল রাশির অদ্েষণ ভিন্ন 

সাধনান্তর নাই, ক্ষুধার্তের যেমন ভোজন ব্যতিরেকে অন্ত সাধন নাই, সেইরূপ 

পরমেশ্বরে এবং ব্রহ্ম বিছ্ভার উপদেষ্টা গুরুদেবে পরা-শ্রেষ্টা ভক্তি, বিনা বর্গ বিগ্যার্থার 
অন্ত সাধন নাই। ঘ্যস্ত দেবে পরাভক্তির্থা! দেবে তথ! গুরৌ। তন্ৈতে 

কথিতাহ্র্থাঃ গ্রকাশস্তে মহাত্মনঃ গ্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥”--শ্বেত।শ্বতর উপনিষৎ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষাকার ও দীপিকাকার দিগের মতে “দেব” শব 

এস্থলে পরমেশ্বরের বাচক | * শঙ্করানন্দ কৃত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দীপি- 

কাতে “ভক্তি” শব্দের আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত ভজন ক্রিয়ার ঈশ্বর বা শ্রীগুরু দেবে 

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমর্পণ এই অর্থ উক্ত হইয়াছে (“আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত! 
ভজন ক্রিয়া! কায়েন্দরিয় মনসাং তশ্মিন্ সমর্পণমিত্যর্থ”--শঙ্গরানন্দ কৃত দীপিকা ) 

শাগিল্য সুত্রকারের মতে দেবভক্তি বলিতে এখনে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতার 

প্রতি ভক্তি বুঝিতে হইবে, গুরু এই পদের সাহচর্যই (“দেব* পদের সহিত 

“গুরু” এই পদের ন্যবহারই ) এরূপ বুঝিবার কারণ। দেবতা স্তরে ভক্তিরই গুরু 

ভক্তির সহ কারিতার অপেক্ষিণী হওয়! সম্ভব, ঈশ্বর ভক্তি অন্ের সায়তাঁ অপেক্গ। 

করেনা, “ঈশ্বরভক্তি” স্বতন্ত্রভাবে সকল অভীষ্ট সাধনে সমর্থ (ণ্দেবভ'ক্ত 
বিতরতশ্মিন্ সাহচর্য” শাগ্ডিল্যন্ত্র । ** * পঅত্রহেতুমাহ সাহচর্যযাৎ 

গুরুভ সাহচর্য্যাৎ। তৎসাহচর্যাংহি দেবতাম্তর ভক্তিরেবক ভবতি, 

নত্বীশ্বরভক্তেঃ, তস্তা স্বাতক্ত্যেণেতর নিবপেক্ষয়! এব সকলেষ্ট সাধনতাৎ।”-_ মৈথিল 

শ্রীভবদেব ভট্ট বিরচিত শালা সবত্র ভাষ্য )। স্বপ্রেশ্বরও ঠিক এইরূপ কথাই 
বলিয়াছেন। স্বপ্রেশ্বরের উক্তি-_ শ্বেতাশ্বতর শ্রতিতে যে দেবভক্তির কথ! আছে, 

তাহা গুরুপদের সাহচর্য নিবন্ধন ঈশ্বরেতরদেবে ভাক্ত এইরূপ বুঝিতে হইলে 

( “অত্র দেবভক্তিরীশ্বরেতরন্মিন দেবে মন্তব্য কুতঃ গুরুভক্কি সাহচর্য |” 

শাগ্ডিলা সুত্র ভাষা )। 

জিজ্ঞান্থ--_ ভক্তি স্প্নকার এইরূপ কথ। বলিয়াছেন কেন, আমি তাহা বুঝতে 

পারিতেছিনা। আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, বেদ, গুরু ও ঈশ্বর 
একপদার্থ, পাতঞ্জল দর্শনেও উক্ত হইয়াছে, *ঈশ্বর, কপিলাদি পূর্ববর্তি উপদেষ্টা 

* “অখটগুকরসে সচ্চদানন্দপরজ্োতিস্বরূপিণি পরমেশ্বরে পরোতকৃষটা 

নিরূপচরিত। ভক্তিঃ।”-- শ্বেতাস্বতর উপনিষত্তাধ্য। 
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দিগের ও গুর--উপদেক্া৮1 “ঈশ্বরের অন্গুগ্রহ শক্তিই” «“গুরু*, এই ন(মে 

অভিন্থিত হয়েন। তবে আমার ইহা! জানিতে ইচ্ছা হয়, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির, 

"্বীছার দেবে পরাভক্তি এবং দেবে যেমন ভক্তি গুরুতেও তাদৃশী ভক্তি” 
এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি? “ঈশ্বর” ও প্জ্ঞ।নদাত। গুরু” য্দি অন্িন্ন 
পদার্থ হ'ন, তাহ! হইলে, বাহার ঈশ্বরে পরাভক্তি, গুরুতেও তাদৃশী ভক্তি 
এইরূপ কথ! বলা যুক্তি সঙ্গত হইবে কিরূপে, আমি তাহ। বুঝিতে পারিনা । 

বক্তা “দেবতা ও গুরুভক্কতি বিশিষ্ট পুরুষেরই গুরু-প্রকাশিত বিগ্ার যথার্থ- 

ভাবে অনুভব হইয়। থাকে,” এই কথ! বুঝাইবার নিমিত্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি 

বলিয়াছেন, যাহার দেবতাতে ও গুরুদেবে পরাভক্তি আছে, তাহারই গুরু 

প্রকাশিত বিস্তার যথাযথভাবে অনুভব হয়, তাদুশ পুরুষই বরঙ্গবিগ্থা লাভের 

অধিকারী । শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত স্থলে পপরাভত্তি” এই পদ উক্ত হইয়াছে, 

সুত্রকার ভক্তির লক্ষণ করিবার সময়ে স্বয়ংই বলিয়াছন, “ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই 
পরাভক্তি*। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যখন “পরাভক্তি” এই পদের প্রয়োগ 

করিয়াছেন, তখন উক্ত স্থলে "দেবতা শব” ঈশ্বরেরই বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! অনেকতঃ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। গুরু বস্তুতঃ 

কোন্ পদার্থ, তাহা সকলের যথার্থভাবে জান! ন! থাকিতে পারে, যিনি ব্রক্মকে 
জানেন, তিনি ব্রঙ্গাই হইয়া থকেন; যিনি প্রহ্গবিং” নহেন, ধিনি জীবন্ুক্ত 

নছেন, তিনি কথন ব্রঙ্গজ্জান দাতা হইতে পারেন ন!, শ্বেতাশ্বতর শ'তি বোধ হয় 
এই নিমিস্ত গুরুর স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, “গুরু ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নছেন,” 

এই বোধকে দৃঢ় করিবার জন্ত প্ধাহার দেবতা বা পরমেশ্বরে পরাভক্কি আছে, 

এবং ব্রঙ্গবগ্থাদদাতা৷ গুরুতেও যিনি শ্রেষ্ঠ! ভক্তি সম্পর, বরহ্গজ্ঞান্দাত। গুরুকে 

ধিনি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝেন ন!, তাহারই ব্রহ্মবিষ্ঠা লাভ হুইয়! 

খাকে”গ এইরূপ কথা বলিয়াছেন। পহীশ্বর” ও পগুরু” অভিন্ন পদার্থ, যদি এই 

জান থাকে ; ঈশ্বরের প্রতি অন্ুরাগই “পরাভক্তি” যদি ইহাই ভক্তি লক্ষণ হুাত্রের 

অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ব্যবহৃত দেব” শব গুরুপদের 

সাহচর্য বশতঃ ঈশ্বর ভি অন্ত দেবতার বাচক এইরূপ কথ। ঝলিবার আবশ্তকতা 

খাকিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন অন্তে পরাভক্কি হইতে পারে ন।, ইহ! যদি সতা 

হট, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যখন “দেবে পরাতক্তি,” “গুরুতে পরাভক্তি” এইরূপ 

বাক্যের ব্যবহার করিয়াছেন, তখন “দেব ও গুরু” বস্তুতঃ অভিন্ন সামগ্রী শ্বেতা 
স্তর শ্রুতি এই কথ! বুঝাইবার 'নিমিত, দেব শব্দের সহিত গুরুশবের প্রয়োগ 
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করিয়াছেন, একপ্রকার অনুমান করা বোধ হয় সভায় বিরুদ্ধ হইবে না। তাহা 
হইলে ভক্কি স্ুত্রকারের এইরূপ কথ! বলিবার অভিগ্রায় কি, এখন তাহ! 
চিন্তনীয়। 

ভক্তি হুত্র প্রণেতা, গুরু যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, বোধ হয় তাহ স্বীকার 
করেন নাই। প্পরাভদ্তি” বলিতে ভক্তি সুত্র প্রণেতা যৎ পদার্থকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ঠিক তদর্থে উক্ত পদ্দের ব্যবহার করেন নাই, ভক্তি 
সুত্রকারের বোধ হয় ইহ|ই বিশ্বাস হইয়াছিল; অতএব তিনি স্ব মতের স্থাপনার্থ 
বলিয়াছেন, শ্বেতাশতর শ্রুতি “দেব” শব্দ ঈশ্বর ভিন্ন দেবতার বাটকরূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

ঈশ্বর তক্তি, অন্ত কাহার ভক্তির সহায়তা অপেক্ষা করে না, এই কথা যথার্থ। 

তবে এস্থলে ইহাও শ্মরণ কর! কর্তব্য যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি, পালন শক্তি, 

ংহারশক্তি ইত্যাদি শক্তি সমূহের মধ্যে অনুগ্রহ শক্তিই গুরু এই নাম 

দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। শান্ত” বা “ঈশ্বর” হইতেও যে স্থলে গুরুকে 

গরীয়ান্ বল হইয়াছে, সে স্থলে ঈশ্বরের "অনুগ্রহ শক্তিই” লক্ষিত হইয়াছেন 
( “তশ্মাচ্ছন্ত্রদী-শ্বরাচ্চগরীয়ান গুরু রুচ্যতে )। অতএব ব্রঙ্গজ্ঞা- 
নপিপান্থ, প্রকৃত মুযুক্ষু যে জ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক, ঈশ্বরের অগুগ্রহ 
শক্তি ভিন্ন, অন্ত কোন শক্তির সে জ্ঞান দিবার সামথ্য নাই। ঈশ্বরভক্তি 
অন্থ কাহার ভক্তির সহায়তা অপেক্ষা! করে না, একথা! ষে রূপ সত্য, ঈশ্বরের 

'অনুগ্রহশক্তি বা গুরু ভিন্ন ঈশ্বরের মন্তান্ত শক্তির ব্রঙ্গ জ্ঞান দিবার সামর্থ্য নাই, 

এই কথাও তদ্রুপ সত্য। অতএব ব্রহ্মবিবিদিষু মুমুক্ষু, বিনা বাধায় বক্তে 

পারেন, হে পরমেশ্বর ! তোমার অন্ুগ্রহশক্তি বা গুরু রূপই আমার ভজনীয়, 

তোমার স্ষষ্টিশক্তি প্রভৃতি আমার উপাশ্ত। নহেন। ঈশ্বরতক্তি অন্ত কাহার 
সাহাযা অপেক্ষা করেনা বটে, কিন্তু যে ভক্ত ভব সাগর পার ছইবার নিমিত্ত 

বরন্ষজ্ঞান লাভার্থ ভগরানের শরণাগত হইবার নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তির উপাসন! 

করিতেছে, প্লে ভক্তকে ভগবান্ স্বীয় অনুগ্রহশক্তিরূপেই শ্রদ্ধ! মুর্তিতেই দর্শন 

দিয়! থাকেন, ভাদৃশ ভক্ত ক্ৃতার্থ হইয়া, মুক্তকে বলিয়াছেন, বলিবেন, হে শরণা- 
গত বংসল! তোমার অন্ঠান্ত শক্তি হইতে এই অনুগ্রহশক্তিই উপাস্যা, তাদশ 

ভক্তের ভগবানের মস্ুগ্রহশক্তির গ্রতিই শ্রেষ্ঠ অন্ভুর[গ হইবে, পরাভক্তি হুইবে। 

বরঙ্গজ্ঞান পিপানুকে ঈশ্বরের অগ্রগ্রহ শক্তিই তোমার প্রয়োজন সাধন করিবার 
উপযুক্ত ; অতএব তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিকেই বিশেষতঃ আশ্রয় কর, ঈশ্বরের 
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অন্ত কোন শক্তির দিকে না তাকাইয়! ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি বাশ্রীগুয়দেবের প্রতি 

যাহাতে নিরুপাধিক অনুরাগ হয়, তন্নিমিত একাস্ত ভাবে চেষ্ট। কর, গুরুকুপ বিনা 

তারকজ্ঞান লাভের উপায়াস্তর নাই,স্বেতাঙ্খতর শ্রুতি, বোধ হয়, এই কথ জানাইবার 
নিমিত্ত বলিয়াছেন “যাহার ঈশ্বরে পরাভক্তি এবং যাহার গুরুতে-_ঈশ্বরের অনুগ্রহ 

শক্তিতে- পরাতক্তি, সেই পুরুষই সংসার তারক, সর্ব কল্যাণ নিদান ব্রদ্মজ্ঞান 
লাভ করিবার ষথার্থ অধিকারী । ধাহার ঈশ্বরে পরাভক্তি, এই কথ৷ বলিবার 

পর আবার যাহার গুরুতে পরাতভ্তি, এই কথ! বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, “ঈশ্বর 

সর্বশক্তিমান্* তুমি তাহার শরণাগত হইয়! সর্বাস্তঃক রণে যাহ! প্রার্থনা করিবে, 
তিনি তোমাকে তাহাই দিবেন, কিন্তু ব্রঙ্গবিষ্থাপিপান্থ হইয়!, তুমি 
তাহার সৃষ্টি শক্তি প্রভৃতি অন্তান্ত শক্তির অনুরাগী হইও না, ঈশ্বরের অন্তান্ত 

শক্তির সমীপে কিছু গ্রার্থন৷ করিও ন|, আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
শক্তিকেই প্রাণভরে ভক্তি কর, তোমার শরীর ইন্দ্রিয় মন তাহাতে সমর্পণ কর, 

তাহা করিতে পারিলেই তুমি কৃতকৃতা হইবে, ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিবে। শ্বেতাশ্বতর 

শ্রুতি ব্রহ্জ্ঞানের মধিকারীকে এই কথা ম্মরণ করাই! দিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন 

যাহার দেবে ঈশ্বরে পরাভ'ক্ত, এবং ঈশ্বরে ফেমন ভক্তি, ঈশ্বরের ত-নুগ্রহ শক্কি 
ব। ব্রন্গাজ্ঞান দাতা গুরু দেনের প্রতিও ধাহ!র তাদৃশী অনুরক্তি, তাহার হাদয়েই 

্রহ্মবিষ্তার প্রকাশ হইয়। থাকে । ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কাহারও যে ব্রহ্ম জ্ঞান দিবার, 

অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞান নেত্রের উন্মীলন করিবার শস্তি নাই, ওহ! পরম সত্য, 

অতএব গুরুকে ঈশ্বর হইতে 'আভিন্ন রূপে ভাবনা কর যে অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে 

কোন সন্দেহ নাই । ষাহার দ্বেবতাতে পরাভক্তি আছে, ত/হার কি দেবতা 

ভিন্ন পদার্থে পরাতক্তি থাকার প্রয়োজন থাকে ? পরাভক্কি কি একা ধিক পদার্থে 

হইতে পারে? “শ্রেষ্ভস্তি”, পর।অনুরক্তি অনেকের প্রতি হওয়া! অসম্ভব । 

শ্রতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, পিতা, মাত1, আচার্য ইত্যাদি আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ 
বিশেষ ভাবে উপলভ্যম!ন পদার্থ সমূহকে এক ব্রঙ্গ দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্ট1! কর,তাহা 
করিতে পারিলে তোমার বিশ্বজনীন গ্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে । আত্মবৎ সর্ধভূতে 

যে প্রীতি তাহাই যে, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, ভাহাই যে প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ 

সত্য, সর্বতূতে আত্মদৃষ্টি না হইলে প্রকৃত পরাভক্তি হইতে পারে না। জ্ঞানদাতা 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, মিনি এইরূপ মতি বিশিষ্ট তাহার কি ঈশ্বরে যথার্থ ভক্তি হইতে 

পারে ? 

জিজ্ঞান্থু__ঈশ্বর ভিন্ন দেবতাদিতে কি “পরাভক্তি” হইতে পারে ? 
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বস্ত। _যিনি শ্রেষ্ঠ াঁছ। হইতে কেহ উতরুইতর হতে পারে না, ধাহা হইতে 

কাহ।কেও উতকষ্টতর বলিয়। মনে হয় ন।, তাহার প্রতিই পরাভক্তি হুয়া! থাকে৷ 
অতএব ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার প্রতি “পরাভক্তি” হয় না, হইতে পারে না। 

যাহার যাহার প্রতি পরাভক্কি ভয়, তাহার তাহাতে ঈশ্বর বুদ্ধিই হইয়! 

থাকে] শাগ্ডিলা ভক্তি সুত্রেই উক্ত হইয়াছে, “বেদ, পুরাণ 'ও ইতিহাসাদিতে 

ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ দেবত৷ মাত্রের প্রতি যে ভক্তি তাহাও পরাভক্তি* 

("এবং প্রপিদ্ধেযু”- শার্ডিহ্য সুত্র ২১৩১)। বেদে ঈন্দ্রাদি দেবতাগণকে 

ব্রক্মরূপেই স্তরতি করা হ্রাছে। 

জিজ্ঞান্থ_তাহ। হইলে “যাহার দেবে পরাভক্তি” এইস্থলে “যাহার ঈগর ভিন্ন 

দেবতাতে পরাভক্তি” এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ “গুরু, শব্দের সাহচধ্য | 

বক্ত।--_-শাওিলা হুত্র তাহাই ত বলিয়াছেন। 

জিজ্ঞান্থ___জ্রান দাতাকে ঈথ্বর হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে ণ৷ দেখিলে, "গুরু" ও 

“ঈশ্বর” এক পনার্থ, এই প্রঞ্চার বুদ্ধ বিশিষ্ট হইলে, শ্বেতা তর শ্রাতিতে উক্ত 

স্থলে বাবহৃত “দেব” শব্দের “ঈশ্বর” এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না কি? 

বন্তা_-যাহার “দেবে পরাভক্তি” এই কথা বলিলেই ইষ্ট সিদ্ধি হইত, 
গুরুতেও যাহার দেবভক্তিবৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তি আছে এই বলিবার প্রয়োজন হইত 

না, এই কথ! ব্লাতেই ত বিবাদের হুত্রপাত হইয়াছে। 

জিজ্ঞন্থ-__গুরুতেও যাহার দেবভক্কিবৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তি আছে,এই কথ! বপ্ববার 
আপনি যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহ! অবগত হইয়া, আমি অনেকতঃ শাস্তি 

পাইয়াছি। আমার অনুভব হইয়াছে, “গুরু” ও “ঈশ্বর” যে বস্তরতঃ ভিন্ন পদার্থ 

নহেন, ঈথ্বরই ষে গুরুরূপ ধারণ পুর্র্বক জ্ঞান প্রনান করেন, এই সত্য জানাইবার 
উদ্দেশে শ্রুতি “দেব ভক্তি” ও “গুরু তক্তি” এই দ্বিবিধ ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। 

আম|র বিশ্বাস হইয়াছে, গুরুতে ঈখর বুদ্ধি স্থির হইলেই, আপনা হইতে তাহার 

প্রতি পরাভ'ক্তর উদয় হয়, এবং মানুষের অজ্ঞান দৃরীতৃত হই ব্রঙ্গজ্ঞানের 

আবির্ভাব হইয়া থাকে । “গুরু,” “ঈশ্বর” ও “দেবতা” এই পদার্থ্য়ের স্বরূপ 

সম্যগ ভাবে জানাইবার নিমিত্ত, অপিচ পরাভক্তি কাহাকে বলে তাহ! বুঝাইবার 
জন্য শাগ্ডিল্য হুত্র এইরূপ তর্ক করিয়াছেন । 

বক্ত।__“দকল বন্তুই ব্রঙ্গ” এই প্রকার ধারণা দৃঢ় হইবার পর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে 

্রহ্মরূপ ভাবিয়া, উহাদের প্রতি যদি গ্রীতি হয়, তাহ। হইলে গ্রঁ গ্রীতি ভগবন্তুক্তি 

বলিয়া গণ্য হইবে। পণ্ডিতের এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের সাবিাবের 



৪৬ উতসব। 

পর জপ, জল্পন! বা শিল্প ইত্যাদি. যাহা কিছু করিবে তৎসমস্তই ব্রহ্ম বিষয়ক হইবে। 

দেহকে আত্ম। বলয়া যে জান আছে, সেই জ্ঞানের নিবৃত্ত হইয়। পরমাত্মার 

স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, মন যে বস্তরতে যাইবে তাহাতেই ব্রহ্গবোধে ইহ! একাগ্র 

হইবে। * অন্এব গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হওয়া, গুরুতে পরাভক্তি হওয়। শান্তর বা 

যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, অতএব বাহার দেবে পরাভাক্ত, এবং ধাহার গুরুতে ( ঈশ্বর 

বুদ্ধি উৎপর হওয়ায়) পরাভক্তি হইয়াছে তাহার সুবিমল শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে 
ব্রদ্ষবিগ্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই কথ বলাতে কোন দোষ হয় নাই। 
ভক্তি বিষয়ক সম্ভাষণে এই বিষয়ের বিস্তার পূর্বক আলোচন। কর! যাইবে, অধুন। 

“শ্রদ্ধা” ও “ভক্তি” এক পদার্থ কি ভিন্ন পদার্থ, তাহ! বিচার করা যাক্। 

“ভক্তি সর্ব্বথা শ্রদ্ধ। পদার্থ নছে” 

ইহা! প্রতিপাঁদন করিবার নিমিত্ত 

যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । 
জিজ্ঞাসু--”ভক্তি” ও নশ্দ্ধ1” সর্বথ|! এক পদার্থ নহে, ইহ! প্রতিপ।দন 

করিতে হইলে এই উভয়ের স্বরূপ অগ্রে নিরূপণীয়, আপনি এই নিমিত্ত ভক্তির 

লক্ষণ ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছেন। আমার বিশ্বান 
“ভক্তি” ও ন্শ্রদ্ধ1” সর্বথ|! এক পদার্থ নহে, ইহ! প্রতিপাদন করিতে হইলে, 

ম্শ্র্ধার” স্বরূপ সম্বন্ধে যতদূর চিত্ত! করা উচিত, শাপ্তিল্য ভক্তি সুত্রে ও ইহার 

ভাষ্য শ্রদ্ধার স্বরূপ সম্থান্ধ ততদূর চিন্ত! কর! হয় নাই। আপনি বেদ ও বেদ- 
মূলক শাস্ত্র সমূহ হইতে শ্রদ্ধার যে রূপ দেখাইয়াছেন, দ্ধার সেই সম্পূর্ণরূপ 
যথাযথভাবে নয়নে পতিত হইলে, *ভক্কি” ও ৭শ্রদ্ধা” বস্তুতঃ ভিন্ন কি অভিন্ন 

পদার্থ তাহ! যথার্থভাবে বিনিশ্চত হইবে। ভক্তি” ও *শ্রদ্ধা” এক পদার্থ নহে 

কেন, তাহা! বুঝাইতে যাইয়া শাগ্ডিল্য ভক্তি সুত্র, প্রথমতঃ বলিয়াছেন, “ভক্তি” 

* «“তেনাজ্ঞানদশায়াং স্ত্রীপুত্রাদের্বস্তত উশ্বরাভিন্নত্বেহপি,তত্গ্রীতিন ভক্তিঃ | 

সর্বং ব্রহ্মেতি অবধারণানস্তরং ব্রহ্গত্ব প্রকার কালম্বন! সাপি ভগবস্তক্তিরেবেতি। 

অতএবোক্তমভিযুক্তৈঃ জপো জল্পঃ শিল্পমিত্যাদি 

_ *দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনে! যাতি তত্র তত্র 
সমাধরঃ ॥ ইতি” 

--শাগিলা নুত্তের ভবদেবকৃতভাষ্য । 



আন্ধাতত্ব | ” এ ৪১ 

ও প্শ্রদ্ধ।”. এক নহে, কারণ শ্রদ্ধা একটা সাধারণ অঙ্গ। ন্ুত্রে আছে, শ্রদ্ধার 

সাধারণ নিমিত ইহ1 ভক্তি নহে (“নৈব শ্রদ্ধ! সাধ।রপ]াৎ” )। বেদ ও তম্মলক 

শাস্ত্র সমূহে, শ্রদ্ধার যে রূপ গ্রকটিত হইয়।ছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়, “শ্রদ্ধা” 
জ্ঞান, কর্ম ওভক্কি এই তিনেরই নিদান। বেদ শ্রদ্ধাকে পরব্রন্ের প্রথমজ| - প্রথম 

জাত! বিশ্বের পোষয়িত্রী, জগতের প্রত্ষ্ঠ। বলিয়/ছেন, অতএব যথোক্ত লক্ষণ শুদ্ধ 

কেবল কর্মের সাধারণ অঙ্গ নহে, শ্রদ্ধ। জ্ঞানও জীশ্বরান্থুরাগেরও সাধারণ অঙ্গ, 
 *শরন্ধা” জান ও ভক্তিরও কারণ। জ্ঞান বলিতে যদি প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ 
সিদ্ধ জ্ঞানকেই লক্ষ্য কর! হয়, তাহা হইলেও প্রতিপন্ন হইবে, “এইরূপ” ঝ 
"এইরূপ নহে” এব্সপ্রকার নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ 
জ্ঞানের (প্রমার) স্বরূপ। যাহাকে আমর! স্থখ ব! সুখের হেতুতৃ্ পদার্থ 
বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাতেই আমাদের অনুরাগ হয়, এবং যৎ পদার্থ তদ্বিপরীত 

রূপে নিশ্চিত হয়, তাহাতে আমদের দ্েষ. হইয়া থাকে । অতএব বল! যাইতে 

পারে, “ইহা এইরূপ* এব্প্র কার জ্ঞান “অনুরাগ” ও “দ্বেষ” এই উভয়েরই সাধারণ 

কারণ। পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ন্ৃখাভিজ্ঞের স্থখের অনুস্থৃতি পূর্বক সুখে 

বা সুখসাধনে যে তৃষ্ণা, যে লোভ হয়, তাহার নাম রাগ (“সুখানুশয়ী রাগ£*-- 

প|ংদং ২৭) অনভিজ্ঞের-_ সুখ ঝ| স্থখের সাধনকে যে জ্ঞাত নহে, তাহার স্থখ 

ব৷ স্থখনাধনের স্থৃতি হইতে পারে না, অতএব শ্বর্ধ্যমাণ সুখে যে অনুরাগ হয়, 

তাহা অনুভূত স্থথের অনুস্থৃতি পূর্বক | প্রিয় বস্ত দর্শন জন্য সুখ হোক্, এইরূপ 

ইচ্ছার নাম অন্ুরক্তি। “ইহা! এইরূপ” এবম্্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই শ্রদ্ধা 

পদার্থ। অতএব বল! যাইতে পারে শ্রদ্ধ। অন্ুরাগ্র বা ভক্তির কারণ। শ্রদ্ধ। 

ব্যতিরেকে যেমন কর্মের প্রবৃত্তি হয় ন।; নেইরপ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে ভক্তি ৰা 
অনুরাগেরও প্রবৃত্তি হয় না। আপনি পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছেন, দর্শন ও 

পরীক্ষা (0059:586101 2150. 75006111)09186) শ্রদ্ধার অন্গগ্রহাধীন । আহি 

এই নিমিত্ত (পূর্বে নিবেদন করিয়াছি ) বুঝিতে পারি নাই, শাগিল্য ভক্তি সুত্র 

শ্রদ্ধাকে কেবল কর্মের সাধারণ অঙ্গ বলিয়াছেন কেন। 
“নৈব শ্রদ্ধা! সাধারণযাৎ* এই ভক্তি সৃত্রের ভাষ্য উক্ত হইয়াছে,--'ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা! কখন এক হইতে পারেনা, কারণ শ্রদ্ধা একটা সাধারণ অঙ্গ, "অর্থাৎ যত 

কিছু বিহিত কর্ম আছে, শ্রদ্ধা! তৎসমুদায়েরই সাধারণ অঙ্গ-নির্ববাহক ; ভগবস্তক্তি 

ফল সম্বন্ধে আধিক্র প্রয়োজিকা হইলেও, কোন কর্ধের অঙ্গ নহে। ইহার 
তাৎপর্য হইতেছে, শ্রদ্ধ। না থাকিলে, কোন প্রকার কর্ধের অনুষ্ঠানে কাহার 

৬ 



৪২ উত্সব । 

প্রবৃত্তি হয় না, শ্রন্ধাব সহিত যর্দি ভক্তির যোগ হয়, তাহা হইলে কর্মের ফলাধিকা 

হয় মাত্র, তাহ! বলিয়া শ্রদন্ধ।র স্তায় ভক্তিকে কর্ম মাত্রেরই প্রবর্তক বল! যায় না। 

দেখ, কি শ্রুতি, কি স্বতি কোন স্থানেই ভক্তিকে কোন কর্মের অঙ্গ বলিয়া 
গ্রতিপ।দন রূর! হয় নাই। ভাষ্যকারের এইরূপ তর্কের প্রকৃত আশয় কি, 

আমার তাহা বোধগা হয় নাই। * | 

 - পশদ্ধা” ও. “ভক্তি” যদি বস্ততই এক পদার্থ, ক তাহা ঝা ভক্তি ও 

শরদ্ধ! এই পদদ্বয়কে পৃথক্ ভাবে নির্দেশ করা! অসঙ্গত হইত, তাহ! হইলে, *রদ্ধ। 

ভক্তি সমন্বিত” এইরূপ ব।কোর ব্যবহার হইতনা, তাহ! হইলে গীতাতে “যে 

শন্ধাবান্ মন্ুদ্য আমাকে ভজনা করে” ( *শরন্ধাবান্ ভজত্তে যে। মাম্।”-_গীতা 
৬:৪৭) ইত্যাদি বক্যে শ্রন্ধাকে যে, ভর্তির অঙ্গ বল৷ হইয়াছে, তা সঙ্গতি শূন্য 
হয়, কারণ অভিন্ন বা একই বস্তুতে কখন অঙ্গঙ্গিভাব থাকিতে পারেন! ( তন্তাং 

তন চ।নবস্থানাঁং” ।- শাগডিলা স্যত্র ১২২৫ )। 

- শাগ্ডিল্য হুত্রে "ভক্তি শ্রদ্ধ। নহে*, ভক্তি ও শ্রদ্ধা! ভিন্ন পদার্থ, ইহ প্রতিপাদন 

করিবার নিমিত্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহ! নিবেদন করিলাম, এখন 
আপনার মুখ হইতে এ সম্বন্ধ কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে । 
“ বক্কা__তুমি যাহ! বলিলে, তাহা শুনিয়, আমি অত্যন্ত স্থুখী হইয়াছি। শ্রদ্ধা 

-€ষ, কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনেরই সাধারণ অঙ্গ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শুবণ কর। 

* 'পনৈবেতি-_ল1! গ্রীতিলক্ষণা ভগবন্তক্তিঃ শ্রদ্ধা নৈব, শ্রদ্ধা স্বরূপ 'ন 

ভবত্যেব, তত্র হেতুঃ-_-সাধারণ্যাৎ শ্রদ্ধাহি বিহিতকর্্মণ।ং' সর্ববেষামেন লাধ|র- 

ণোনাঙ্গং .ভগবন্ুক্কিস্ত ফলেই অতিশয় প্রযোজিকাপি কম্তাপি কর্মণে। নাঙগম্। 

অঙ্গন্থেন তন্ত।ঃ শ্রুতৌ স্থৃতী ব! অপ্রতিপাদনাৎ ।৮-_শাগ্ডল্য স্থত্রের ভবদেৰ 

কৃতভাষ্য। 



: অযোধ্যাকাণে রাণী কৈকেমী 
7 ততীম্ত্র অধ্যান্ত । 

 অপর্শনেবিলাপ । 

.. প্রামেণ রহিতানাং ছি কিমর্থং জীবিতং হিতম্* বাশীকি। 

(১9. ৃ 

 শর্করী প্রভাত হইল। রাম নাই।  পৌরজনগণ রামকে ন! দেথিক় 

শোকোপহহ ও নিশ্চে্ট হইপ়্া . কিংকর্তব্যনিমূড হইলেন। সঙ্জল নয়নে 

তাহারা চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। রখোদ্ধত ধুলি পর্যন্ত দেখ! গেলন!। 

আহা ! কত হুঃখে তাহারা ক্রিন্ন হইলেন ? রাম নাই, তাহারা বিষাদে আর্তবদন 

হইয়। করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন -_ 

ধিগন্ত খলু নিদ্রাং তাঁং দয়াপহৃতচেতনাঃ | 

নাদ্য পশ্ঠামহে রামং পৃথরস্কং মছাভজম্॥ 

ধিক আমাদের নিদ্রাকে। আমারা নিদ্রার প্রভাবেই চেতনাশূন্ত হী 
র্থিলাম। দেই বিশালনক্ষঃ মহাবাহু রামকে তাই আর দেখিতে পাইলাম না। 

নিদ্রাইত ভগবানের মায়! । হায়! ইহার আনরণে আজ ভগবদর্শন হারাইলাম। 

আহা! সেই অমৌধঘ কার্ধা মহাবাহু রাম কিন্তু 'কিরূপে তীহার তক্ত জনগণকে 

পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে গমন করিলেন? পিত। যেমন ওরপ পুত্রকে: পালন 

করেন দেইরূপে ধিনি সর্বদাই আমাদিগকে প্রতিপাণন করিতেন হায়! সেই 

রধুশ্রেষ্ঠ কি বলিয়া আমাদের সকলকে ফেলিয়া বনগমন করিলেন? এইখানেই 

আমর! মরিব অথব! মহাগ্রস্থান করিব-_মরণ-দীক্ষা গ্রহণ করিয়! উত্তর মুখে 

গমন করিব প্রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্”--রামশূন্ত হুইয়! 

আমাদের জীবনে কি গুভ হইবে ? এরই তমসা-বনে আনেক শুষ্ক কাঠ আছে_. 
চিতা জালিয়৷ আমরা সকলেই তাহাতে প্রবেশ করি এস। লোকে যখন রামের 

কথা জিজ্ঞাস! করিবে তখন আমরা কি-বলিব? কোন্ প্রাণে বলিব লেই প্রিযদ্বা : 



৪8 উতসব। 

অয়! শুন্ত রামকে বনে দিয়া আদিলাম ? আমর! রামশৃন্ত হইয়। নগরে প্রবেশ 
করিলে সেই দীন! অযোধ্যার আবালবৃদ্ধ-বনিতা কতই নিরানন্দ হইবে ? আমরা 
রামের সহিত নিষ্াস্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তীঞাকে হারাইয়। কিরূপে 
অযোধ্যাপুর দর্শন করিব? ছুঃখার্ত জনগণ বাহু উত্তোলন করিয়া! এইরূপে 

পুষ্ট দুপ্ধবত্তাদদিগুণ! হৃতবতস|-ধেনুর সায় নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

পরে ইহারা কতক্ষণ রথরেখা ধরিয়া! গমন করিয়া! আর রথমার্গ দেখিতে পাইলেন 

না। তখন বিষন্ন মনে সকলে বলিতে লাগিলেন হায় একি ? এক্ষণে আমর! কি 

করি? আমর! দৈব কর্তৃক নিহত হইলাম। এই বলিতে বলিতে আবার পে 
পথ অনুসারেই তাহার। প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তাহার! ক্লান্ত মনে অযোধ্যা 

বাথিত-সজ্জনের নিকট ফিরিয়! আসিলেন। অধযোধ্যায় সকলেই রান বিরছে 

আকুল। তদর্শনে উহাদের মনও বিকল হই উঠিল। তাহারা শোক পীড়িত 

হইয়া! অনর্গল অশ্রুঞল বিসক্্ুন করিতে লাগিলেন । 

এষ! রামেণ নগরী রহিত! নাতিশোভতে। 

আপগ! গরুড়েলেব হুদাহুদ্ধ ত পন্লগা ॥ 

চজ্জরহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্। 
অপশ্ন্লিহতানন্দং নগরং তে ৰিচেতসঃ ॥ 

হায়! রামরহিত। এই নগরীর ত আর কোন শোভাই নাই। হ্রদ হইতে 

গরুড় কর্তৃক সর্প উদ্ধৃত হইয়াছে; হইলে সেই হ্ৃদে-গ্রবি্ইট জলরাশি 

দেখিয়া চিত্ত যেমন হয়, চন্ত্রহীন আক।শ এবং জলহীন সাগর 

দেখিয়া! প্রাণ যেমন করে, - নিরানন্দ অবধপুরী “দেখিয়া পৌরজনগণের চিত্ত 

সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিণ। তাহারা আপন আপন স্থজ্জিত গৃহে দুঃখে 

ক্ষিগুপ্রায় হইয়। প্রবেশ করিয়াও যেন প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন ন!। 

অতি দুঃখে অভিহিত তাহাদের চিত্ত, কে তাহাদের স্বজন, কে পরজন _-দেখিয়াও 

ষেন দেখিতে পাইতে ছিলেন ন!। 
| (২) | 

গৃহ প্রবেশ কালে পৌরজনগণের প্রাণ যেন বাহির হুইতেছিল। সকলে 

পুত্র কলত্রে পরিবৃত হুইয়! অন্্যস্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখ 
বিকাশাদিরূপ শরীর হর্ষেদয় নাই-_- কাগারও আর স্তর হযলক্ষণও লক্ষিত. : 

হইল না। বাণিজ্য ব্যবসান্িগণ আর আপণ প্রসারিত করিলনা---করিলেও .. 
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পণাদ্রব্য সকল যেন সকলের নিকট বিষধোধ হইতে লাগিল। গৃহুমেধিগণ 

স্বাধায় পরিত্যাগ করিলেন। নষ্ট ধনের বিপুলাগম দেখিয়াও কেহ হষ্ট 
হইলনা। জননী প্রথম জাত পুত্র পাইয়াও নিরানন্দ রহিলেন। গৃহে গৃহে 
মহিলাগণ ছুঃখার্তী হয়৷ গৃহাগত স্বামিগণকে উৎসন। কারয়া বলিতে 

লাগিলেন যাহার! রামকে আর দেখিতে না পাইল তাহাদের গৃহে, ধনে, 

জনে, স্থখে আর প্রয়োজন কি? জগতে লক্ষমণই একমাত্র সাধুপুরুষ কারণ 
তিনি সীতারামের পরিচর্যার জন) রামের অনুসরণ করিলেন। রামের 

গমন পথেষে সকল নদী পাণ্ধনী শোভিত সরোবর পড়িবে, যাহাতে রাম 

স্নান করিবেন আহা! সেই সকল নদী সরোবরই ধন্ঠ। রম্য-কানন-শোভিত 
অরণা, অনুপ-দেশ-বাহিনী নদী, সশূঙ্গ পর্কৃত--কাননই হউক ব1! শৈলই হউক, 

মার নিকট দিয়া রাম গমন করিবেন-_-তাহার। রামকে প্রি অতিথির গায় 

প্রাপ্ত হইয়া অর্চনা ন! করিয়৷ থাকিতে পারিবে না। 

বিচিত্র কুন্ুম। পীড়। বহু মঞ্জরিধারিণ:। 
রাখবং দর্শরিষ্যস্তি নগ! ভ্রমরশালিন£ ॥ 
অকালে চাপি মুখ্যানি পুস্পাণি চ ফলানি চ। 
দর্শয়িষ্যস্তানুক্রোশাদিগরয়ো রামঙনাগতম্ ॥ 
গ্রশ্্বিষ্যস্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ | 
বিদর্শয়স্তর! বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নিঝ র!ন্। 
প!দপাঃ পর্বসাগ্রেযু রময়িষ্যস্তি রাখবম্। 
যত্র রামে! ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ ॥ 

বিচিত্র কুম্থমের শিরোভূ্ষণ পরিয়!, বহু মঞ্জরী--বহু পুষ্পস্তবক ধারণ করিয়া 

ভ্রমর চুম্বিত বৃক্ষ সকল রামকে মাপন আপন শোভা প্রদর্শন করবে। পুশ্পাঞ্জলি 
দিয় ামকে অর্চন! করিবে। অকালে মুখ্য পুষ্প ও ফল সকল দর্শন করাইয়া 

পর্বত নকল অন্কম্পা পুরঃসর বুক্ষদ্র৷ রামকে ত্যর্থন৷ করিবে । বিবিধ বিচিত্র 

মহীধর-নিঝর্রণী সকল নির্মল জল গ্রনাছ প্রসব করিয়া রামকে আপনাদের 

শোভা দেখাবে। পর্বতাগ্রস্থিত পাদপ সকল ন্মূলাকীর্যমাণ পল্লব কুন্ছম রচিত: 

শযা| গ্রস্তত করিয়া! রামকে আননিত করিবে। রাম শূর। যেখানে তিনি 
সেখানে কোন ভয় নাই, পরাতবও নাই । চল মছাবাছ রাম বহুদূর যাইতে 
ন। যাইতে আমর! তাঁহার অন্ুগমন করি। 

 পাদচ্ছায় ুখং তর্ভস্ত দৃশস্ত মহা ঝ্বনঃ। 

সহি.নাথে! জনন্তান্ত সগতিঃ স পরায়ণম্ ॥ 



৪৬ ' -১ উচসব! 

তা্ৃশ রক্ষাকর্তা মহাত্মার চরণচ্ছায়। আমাদের সুখকর হুইবে।. তিনি এই 
সকল লোকের নাথ, গতি, আশ্ররস্তান। আমরা সীভারাণীর পরিচধ্যা করিব 

আর তোমরা রামের সেবা! করিবে। ছুঃখার্ত। পুরস্থিগণ আপন আপন স্বামী- 
গণকে এইরূপ বলিয়৷ আবার বলিতে লাগিলেন । ২.২ 

 যুক্মাকং রাঘবোধরণ্যে যোগক্ষেমং বিধাস্ততি। 

: নীতা নারীজনন্তান্ত যোগক্ষেমং করিষাতি ॥ | 

অরণ্যে রাঘব তোমাদের অপ্রান্ত-প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত রক্ষার বিধান করিবেন 

এবং সীতা দেবী নারীগণের অলন্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা করিবেন। বল বল এত 

অনুখ লইয়া, এত উৎকঠ! লইয়া,.এত ভগ হৃদয় লইয়া, কে এই হর্ষ শুন্ত বাসে 
বাদ করিয়! সন্তুষ্ট হইবে? বদি এই রাজ্য কৈকেয়ীর হয়, তবে ত ইহ অধর্শধুক্ত 

ও অনাথবৎ হইবে, বল তখন জীবনেই ব'কি প্রয়োজন? আর ধন পুত্রাদদির 
ত কথাই নাই। যে প্রর্যের জন্ত পতি পুত্র তআগ করিল সেই কুল-পাংসনী 

কুল কলঙ্কিনী কৈকেয়ী অতঃপর আর কাহাকে ন1 ত্যাগ করিবে? কৈকেছ়ীর 
রাজ্যে আমরা তাহার পোধিত হইয়। বাস করিবন|। পুত্রের উপরে শপথ 

করিয়! বলিতেছি জীবন থাকিতে 'কখনও এখান্ধে থাকিব না। দ্বণ! লজ্জা 

বিনর্জন দিয়! যে পার্থিবেন্ত্রের পু্র্কে নির্বামিত করিল সেই হষ্টচারিণী অধর্থম 

নিরতার অধীনে থাকিয়া কে সুখে থাকিতে পারে? এই রাজ্য উপদ্রুত হইল, 
অরাজক হইল, যাগ-যজ্ঞ বিনষ্ট হইল, কারণ .ইহার চালক আর রহিল না। 

গকৈকেয্যাস্ত কৃতে সর্বং বিনাশমুপযাস্ততি* কৈকেয়ী যাহা করিল তাহাতে মবই 

বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাম বনবাসী হইলেন__মহায়াজ! আর বাচিবেন ন|। 

দশরথের মৃত্যু হইলে সব ছারখ।র হইবে। আমাদের পুণ্যক্ষয় হইয়াছে, -ছঃখের 
সময় আসিয়! পড়িয়াছে ; এস আমরা শিলায় পেষণ করিয়া! বিষপান করি, অথব| 
রামের অন্ুগমন করি অথব! যথায় কৈকেয়ীর নাম গন্ধ নাই সেইখানে প্রস্থান 

করি। রাম, সীতা ও. লক্ষণের সহিত অকারণে মিথ। বর কল্পনায় প্রব্রজিত 

হইলেন, এক্ষণে আমর পণুবধস্থানে_ধাতক সন্নিধানে- পশুর স্তার় ভরতে 
নিবন্ধ হইলাম। পূর্ণচন্্রানন, শ্যাম কলেবর, কমল নয়ন রাম, চন্ত্রেত্যায় সকলের - 
প্রদর্শন । আহা! রাম কত সুন্দর! কত মধুর স্বতাব। তিনি সত্যবাদী, 
দেখা হইলে প্রথমেই সহাস্ত মুখে আলাপ করেন। তিনি আজাগুলব্বিত-ৰান্ধ। ' 
তাহার কঠাশ্থি অগকাশিত। : তিনি শক্র দমনকা রী, মতমাতঙের ন্যায় তাহার 

বিক্রম। অধুনা 1: বামের পদম্পর্শে বনভূমি অবস্কৃত হইবে। 
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পুর বনিতাগণ' নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া: এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

মৃত্যুঞ্জনক ভয়াগমে মানবের! যেমন ক্রন্দন করে, সেইরূপ. ক্রন্দনধ্বনি গৃহে গৃছে 

উত্থিত হইল । 
রামের জন্ত সকলে শোক করিতেছে আর সেই দুঃখ সহিতে ন1 পারিয়। 

যেন হুর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং রজনী আগত হইল। 

নষ্টজ্বলনসম্তপ! প্রশান্তাধ্যায় মংকথা। 

তিমিরেণাঙুলিপ্টেব তদ1 সা নগরী বভৌ ॥ 

তৎকালে নগর মধ্যে আর হোমাগ্নি গ্রজলিত হইল না, কোথাও আর 

অধ্যয়ন ও সংকথালাপ রহিল না, অন্ধকার আসিয়! চারদিক. অবগুষ্ঠিত করিল। 

লোকে ঝড়ই বিষন্ন, বড়ই নিরাশ্রয় হইয়! পড়িল। ম্থুখের অযোধ্যা আজ 

নই তারকা আকাশের মত দেখা যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক সকল আপন 

পুত্র বা ত্রাত! নির্বাসিত হইলে যেরূপ বিলাপ করে সেইরূপে রামের জন্য আতুর 

হইয়া, আর্তন্বরে, দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল--কারণ রাম তাহাদের গর্ভজাত 
সন্তানের অপেক্ষ। প্রিয় ছিলেন। 

প্রশান্ত গীতোৎ্সব নৃত্য বাদনা 

বিভ্রষ্টহর্য। পিহিত। পণোদয়] । 

তথা হ্যযোধ্য| নগরী বতৃব স! 
মহার্ণবঃ ক্ষ, ভিতোদকে| যথ। ॥ 

অযোধা! নগরে আর নৃত্যগীত বাগ নাই, বণিকগণের ক্রয় বিক্রয় নাই, 
কাহারও 'লানন্দ নাই। অবধপুরী যেন ক্ষীণোদক মহ! সাগরের মত প্রতীত। 

হইল | রি | | 

আহা! রাম বিয়োগ বিধুরা শোক সন্তপ্ত। অযোধ্যায় আজ একি দশ! ? 

আর তুমি? তুমি ত চিরদিন রাম শূণা। কখন ত রাম দেখ নাই। কিন্ত 

ভাবনায় কি এই ছুঃখ আনিবে না? রামায়ণ ত বেদ। রামায়ণ পাঠে বেদ 

পাঠ হয়। বড় হৃদয় পবিত্র কর এই রাম লীলার শ্রবণ মনন । সকল সৌন্দধ্যের 

আধার এই রারম। এই সৌন্দরধ্য দেখিতে চিত্ত কি নুন্ধ হয় না? এমনটি আর 

নাই। এত সহজে চিত্তশুদ্ধি বুঝ আর কোথাও হয় না। মনে মনেধদি 

আপনাকে অযোধ্যার একজন করিতে পার তবে সহজেই তোমার সব হয়। 
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ন্বনন্বাল পর্খে্বে-চততপ আধ্যান্ম। 

বনবাসের দ্বিতীয় দিন-__শৃঙ্গবের পুরে । 
“রাম লখণ লিয় যান চড়ি, শস্তু চরণ নাই” 
সচিব চলারউ তুরত রথ ইত উত খোজ ছুরাই” তুলসীদ।স। 

প্শস্তুপদে শির নত করিয়! সীত।র সহিত রাম লক্ষ্মণ রথে চড়িলেন। সুমন্ত 

বেগে রথ চালাইল সন্ধানের পথ রহিল না”। 
জীবন গঠনের--জীবনকে সাধুপথে চালাইবার--এমন সমৃদ্ধ উপ|দান 

আর কোথায় পাওয়। যায়? শ্রীভগবান্ যখন লক্ষণের ক্রোধ শাস্তি 

জন্ত বুবাইতে ছিলেন তাহার রাজ্যনাশ ও বনবাস দৈব কর্তৃক সংঘটিত, 
এখানে দ্নেবী কৈকেয়ীর কে!ন অপরাধ নাই জার শ্রলগ্মণ উন্মত্চেষ্টাকে 
পুরুষকার বলিয়! ভ্রমে পতিত হইতে ছিলেন-_শ্রীভগবান্ বুঝাইলেন 
তথাপি লক্গণ বুঝিলেন না, তখন ঠাকুর আরু কোন -কথা না কথিয়া 

বলিলেন, লক্ষণ! আমি সধুপথে--পিতৃঘতাপালনে নিযুক্ত-_ ইহাই তুমি স্থির 

জানিও। যে বুঝিবে ন! তাহাকে নিবৃত্ত করিৰার চেষ্টা, বৃথ! জাঁনিয়া নিজেই 
নিবৃন্ত হইতে হয় ইহাই লোক বাবহারে কর্তব্য।. আবার কৌশল্যা জননীর 

অন্ধহৃদয়কে শাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াও যখন রাম দেখিলেন, মাতা! বুঝিলেন না, 

তখন রাম মাতাকে প্রণাম করিলেন-_ম! প্রসন্ন ইউন-__-আমি সত্য পথে চলিতেছি, 

শ্বেচ্ছাচারে কোন কিছুই করিতেছি না_নুতন কোন কিছুই করিতেছি ন|। 
যখন জ্ঞানাস্কুশ গ্রহারেও কাহারও মদোন্মত্ত মন সত্যপথে আদিল না, তথন 

এইরূপ ব্যবহারই সাধু ব্যবহার। এক্ষেত্রে গুরুঞ্জনকে প্রণ1ম করিয়াই এসন্ 
কর! চাই, আর কনিষ্ঠকে বল! চাই আমি ্তায় পথে চলিতেছি, তুমি এখন বুঝিতে 

পাঁর বা ন! পার, পরে বুঝিবে, শান্ত হও । যখন রামের বনগমনে অযোধ্যায়_ 
অচেতন €কান জন কেহ ভূমে গড়ে। | 

হার বলি বাহু তুলি কেহ শ্বাস ছাড়ে ॥ 

শত শত জন কোন স্থানে পড়ি আছে। 

বৎস তুচ্ছ করি ধেনু রোদন করিছে ॥ 
মুনি ছাড়িলেন বেদ যোগী ছাড়ে যোগ । 

পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজ! ছাড়ে ভোগ ॥ 
- মাতঙ্গ আহাগ ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস। 
রন্ধন তোজন নাই লোকে উপবাস ॥ 
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যামিনীতে কামিনী ন! যায় পতি পাশ। 

সংলার হইপ শৃগ্ত সকলে নির।শ | 

পাষাণ গলিছে প্তপক্ষার। ব্যাকুল । 

বৃক্ষ উপাড়িয়! পড়ে ভাঙ্গি ডাল মূল ॥ 

রাত্রিপদিন কান্দে লোক করে জাগরণ। 

গেলেন তমসাকৃলে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 

তখনও তগবান্ চিত্তের দুর্বলতা দেখাইয়! প্রতিজ্ঞ! শিথিল করিলেন না। 
আবার পুরবাদি প্রজাপুগ্ত যখন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না তখন 
ভগবান্ কৌশল করিয়া-__প্রজাপুঞ্জকে নিদ্রিত অবস্থাতেই ত্যাগ করিলেন । 

তখনও রাত্রি আছে। শ্রীভগবান্ রাত্রি থাকিতে থাকিতেই স্তবিধা দেখিয়া 
তমস! ত্যাগ করিলেন। লোকে রখনেমিগত মার্গ দেখিয়া বুঝিতে না পারে, 
রাম কোন্ পথে গিয়াছেন এই ভাবে রথের গতি ঘুরাইয়! ফিরাইয়া রাম রথ 
চালাইতে বলিলেন । 

জাগে সকল লোক ভয়ে ভোর । 
গয়ে রদুনথ ভয়ে! অতি শোরু ॥ 

প্রভাতে জাগ্রত হুইয। সকলে দেখিলেন রাম চলিয়৷ গিয়াছেন। রথের 
সন্ধান ও কেহ কোথাও পাইল না। জাহাজ সমুদ্রে ডুবিল আর বণিক 
সমাজ বিকল হইল । 

একহি এক দেহি উপদেশু, ত্জেউ রাম হম জানি কলেশ্॥ 
নিন্দাহি আপু সরাহহি মীনা, ধিকৃ জীবন রঘুবীর বিহীন! ॥ 
জো পই প্রিয় বিয্লোগ বিধি কীন্হা, তৌ কস্ মরণ না! মাগে দীন্হ! 
য়হিবিধি করত বিলাপ কলাপা, আয়ে অবধ ভরে পরিতাপা ॥ 
বিষম বিয়োগ ন জায় বাখানা, অবধি আশ রাখ প্রাণ ॥ 
রাম দরশ হিত নেমব্রত, লগে করন.নরনারী । 

মনহু কোক কোকী কমল, দীন বিহীন তমারি ॥ 

একজন আর একজনকে বলিতে লাগিল করুণাময় রঘুনাথ আমাদের ক্লেণ 
জানিয়৷ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিক়াছেন। লোকে নিজকে নিন্দা করিতে 
লাগিল আর বন্তজাতিদিগের প্রশংস! করিতে লাগিল-এবলিতে লাগিল রাঁধ 
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শৃন্ত আমাদের এই জীবনে ধিকৃ। বিধি যদি খ্রিক্প বিয়োগ ঘটাইল তবে যাজক! ' 
করিলেও মরণ দ্রিল না কেন? এইরূপ বিলাপ করিয়া--পরিতাপে হৃদয় পুর্ণ 

করিয়া পুরবাপী সকলে অধোধ্যায় ফিরিল। প্রবল বিরহ-ছুঃখ বর্ণনাতীত | রাম 

আবার আদিবেন এই মশায় মানুষ প্রাণধারণ করিয়! রহিল। 

রাম দর্শন আশায় ব্রত নিয়ম করিয়! নরনারী অযোধ্যায় রহিল। হৃর্য্যদেৰ 

অন্তাচলে গমন করিলে পদ্মকে সম্কুচিত দেখিয়া চক্রবাক চক্রবাকীর মত 
অধোধ্াযাবাসী বড় হুংখে রাম আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

এদিকে রথ অতি দ্রতবেগে ছুটিল। অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যে রথ বহুদূরে 

আদিল। দেখিতে দেখিতে মঙ্গলময়ী রজনী শেষ হইল। প্রভাত আসিল। 

নিত্যকণ্্ম যথাসমরেই কর্ত?্য, ভগবান্ লোক শিক্ষার জন্যই আসিয়াছেন। প্রাতঃ- 

সন্ধা! সমাপন করিয় দেশাস্তরে প্রবেশ করিলেন। হল কর্ধিত ক্ষেত্র ও কুম্থুমিত 

কানন অবলোকন করিতে করিতে তিনজনে চলিয়াছেন। রামের বনগমন 

ংবাদ চারিদিকে চড়াইয়! পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকের। রাজ দশরথের ও রাণী 

কৈকেয়ীর নিন্দ। করিতে ছিল। কথা তাহাদের কর্ণে আমিতেছিল। দেখিতে 

দেখিতে রথ কোশল দেশের অন্ত্যসীমায় উপনীত হুইল। স্বচ্ছ জলশালিনী 

বেদশ্রুতি নরী পার হইয়! রথ অগন্ত্য সেবিত দক্ষিণভিমুখে চলিল। অদূরে 
সাগর গামিনী শীতল জল বাহিনী গোমতী । উহার কচ্ছদেশে গে! সকল সঞ্চরণ 

করিতেছে । রাম গোমতী পার হইয়া পরে মযুরহংস ধ্বনি প্রতিধ্বনিত স্তন্দিক! 

নদী অতিক্রম করিলেন। পুরাকালে রাজ! মনু ইঙ্ষাকুকে যে স্ফীত রাজ্য 

প্রদান করিয়। ছিলেন রাম বৈদেহীকে তাহাই দেখাইতে ছিলেন। স্থমন্ত্রকে 
সম্বেধন করিয়। মত্তহংসম্বর পুরুষোত্তম শ্রীমান্ র!মচন্দ্র বলিতে লাগিলেন সত! 

আবার কবে পিত! মাতার সহিত মিলিত হুইয়া আমি সরযুর পুম্পিত বনে 
মুগয়৷ করিৰ। 

ত্ীহ/ত মৃগয়! মগ্চ বাকৃপারুষ্যোগ্রদণ্ডতাঃ 
অর্থন্ত দূষণঞ্চেতি রাজ্ঞাং ব্যসন পগুকম্ ॥ 

- স্ত্রীলোক, ছাতক্রীড়া, মুগয়া, মগ্চ, কঠিন কথ! প্রয়োগ, উগ্র, অযথ! 

কাধ্যে অর্থ বায়-_রাজগণ্ের এই সপ্ত প্রকার ব্যসন এই জন্ত মৃগয়! আমার প্রতি 
প্রীতিকর নহে; কিন্তু পূর্বে রাজধিগণ সম্মত বলিয়! ইহ! নিষিদ্ধও নছে। রাম 
এইরূপ আলাপ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। 
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রখ কোশল দেশ: অতিক্রম করিতেছে । এ&ঁ জনপদের লোক সকল দীতা 
রাম লক্ষমণকে দেখিবার জন্ঠ আসিতেছে । রাম জন্মভূমি অযোধ্যার দিকে ফিরিয়! 
কৃতাঞ্জলি হুইয়! বলিতে লাগিলেন-_ ৃ 

আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশরেষ্ঠে কাকুংস্থ পরিপালিতে। 
দৈবতানি চ যানিত্বাং পালয়স্ত্যাবসস্তি চ ॥ 

নিবৃন্ত বনবাসন্তামনৃণো জগতীপতেঃ। 

পুনর্জক্ষ্যামি মাত্র! চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ ॥ 

হে রথুকুল প্রতিপালিতে পুরিশ্রেষ্ঠে ! তোমকে এবং যে সমস্ত দেবতা 

তোমাতে বাস করেন ও তোমাকে রক্ষা করেন আমি তোমাদ্দিগের নিকট 

প্রার্থনা করিতেছি যেন আমি বনবাস হইতে প্্রত্যাগত হইয়! এবং পিতাকে 
অখণী করিয়া পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়! তোমাকে দর্শন করিতে পারি। 

এই যে অচেতন পদার্থকেও চেতন ভাবে দেখিয়। প্রার্থনা, ইহাতে কি সুচিত 

হইতেছে ? রামায়ণে বহু স্থানেই এইরূপ প্রার্থন! দেখ! যায়। সীত| হরণ কালে 
জনকনন্দিনী বলিয়াছিলেন “আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুম্পিতান্, 

ক্ষিপ্রং রামায় সংসদ্ধং সীতাং হরতি রাবণ ॥ 

ংস সারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্। ইত্যাদি 

জনস্থ।নকে, পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকলকে, গোদাবরী নদীকে, মৃগ পক্ষী 
সকলকে, জগন্মাতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । আর ও দেখা যায় গঙ্গাকে, শ্ঠামচ্ছায় 

বটতরুকে প্রার্থনা করার কথা। রামায়ণে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যে সাধন! 

দেখাইয়াছেন তাহা! এই কলির মানুষের সর্বদা আদর্শস্থানীয়। 
ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়! দেখাইতেছেন ছ্বিজগণের সন্ধ্যা! সর্ধথ! করণীয়। 

গন্ধ্যাকুত্যের পরে পৃথক করিয়া গায়ত্রী জপের ব্যবস্থাও দেখা যায়| সন্ধ্যা করা, 

জপ কর! এবং সর্বত্র পরমাত্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা কর! রামায়ণে এই 
তপস্ত। দেখা যায়। আত্মযাজী হইতেই ভগবাম্ শিক্ষা দিতেছেন। আত্মযাজীও 

দেব্যাজী সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া! যায়--“সর্বত্র পরমাত্ন-ভাবন। পুরঃসরং 

নিত্যকর্ধানুতিষ্ঠন আত্মযাজী। কামন! পুর্ঃসরং দেবান্ যজমানে! দেবযাজী। 
তয়োর্ধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতী আ.ত্মাযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয় কৃতঃ। 
অতে। জ্ঞান পূর্বক কর্দ দেবলোকন্ত, কামনাপূর্বং তু পিতৃলোকন্ত প্রাপকম্ঠ । 
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কর্ম ছুই প্রকার (১) জ্ঞান পুর্ববক্ কর্ম (২)জ্ঞান রহিত কর্ম্ম। পরমাত্মাই 

স্বারর -লক্ষমাত্ধক গতর ভাবিতেছেন ইহ! জানিয়৷ সর্বার পরমাত্মা 
ভাবনা! পুর্বাক -নিত্য-কর্থের যাহার! অনুষ্ঠান করেন তাহার! আত্মঘাতী । আর 

কামন! পূর্বক দেবতার আরাধন! যাহার! করেন তাহার! দেবযাজী। ইহার! 
শুধু ধর্মকর্ম; করেন ফলগ্রাণ্ডির আশায় কিন্ত ঈশ্বরের গ্রসন্নতা লাভ জন্ট নছে। 

আত্মধাজী নিষ্ষাম কন্মী এবং দ্বেব্ঘাতী-লকাম কর্মী । এই ছুয়ের মধ্যে আত্ম- 
যাঁজীই শ্রেষ্ট । জ্ঞান পুর্বক কর্মে দেবলোরু প্রাপ্তি হয় কিন্তু কামন! পূর্বক 
কর্ধে পিতৃলোকে গতি হয়। শান্তর এই জন্তই বলেন “কন্ণ] পিতৃলোকঃ বিদ্যয়! 
দেবলোকঃ1”” আত্মধাজী ও.দেবযাজী ইহাদের মধ্যে আত্মধাজী জ্ঞানের সাধক, 
ব। বিগ্যান্যাসী। আর দেবযানী ফল লাভের আশায় ধর্ম কর্ম করেন। কিন্ত 

জ্ঞানী যাহার! তাহারা এই উভয় হইতে পৃথকৃ। জ্ঞানী হইবার জন্ত আস্মযাজী 
হইতে হয়। তাই বলিতেছিলাম রামায়ণে শ্রীভগবান্ নিজে আত্মযাজীর সাধন। 
দেখাইতেছেন। 

অযোধ্যার নিকট প্রার্থনা করিয়৷ রুচির ভাম্রাক্ষ-মনোহর রক্তলে!চন রাম 

দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়। অশ্রপূর্ণ লোচনে সমাগত জনপদবাসীদ্দিগকে 

বলিলেন তোমরা আমার প্রতি যথাযোগ্য আঙ্র ও কূপ করিয়াছ কিন্তু *্চিরং 

£খন্ত পাপীয়ে। গমাতামর্থসিন্ধয়ে” বহুক্ষণ দুঃখিত তাবে থাক! উচিত নহে 
[ গাপীন্ঃ অশোভনম্ ] অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও আমরাও স্বকাধ্য সাধনে গমন 
করি। জনপদবাদিগণ অগত) মহত! রামকে প্রণাম করিল, প্রদক্ষিণ করিল, 

জার অত্যান্ত বিলাপ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল । রাম দর্শনে তৃগ্ত না হইয়! 

তাহার! “বাতিষ্ঠংশ্চ কঁচিৎ কচিৎ” যাইতে যাইতে এক একবার ফিরিয়া দেখিতে 

লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাম "ভাচক্ষুধিষয়ং প্রায়াদ্ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে” 

যায়ংকালে হুধ্যান্তের মত তাহাদের নয়ন পথে অদৃশ্ত হইলেন। রথ আবার 

গ্তরেগে চলিল। এখন কোশল দেশের ভিতর দিয়া রথ চলতেছে । একালের 

সন্ধ্যদ্দেশ মাধর! দেখিতেছি কিন্ত তখন কার উন্নতি কাহাকে বলিত ভগবান্ 
বালীকি তাহাই দেখাইতেছেন। এখন নগর সহরে শুনা যায় ঘমরাজ্য গমন 
কোবাহল। আর তখন পগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন-__ 

ততো! ধান্তধনোপেতান্ দানশীল জনান্ শ্িবান্। 
 অকুতশ্চিছয়ান্ রদ্যাং শ্চৈতাষপ সমাবৃতান্ ॥ 
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উদ্ভানাভ্রবনে! গেতান্ সম্পর সলিলাশয়ান্। 
ত্ট-পৃষ্ট-জনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্ ॥ . 

 বক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্র্মঘোষাভিনাদিতান্। 
রক্ষেন পুরুষ ব্যাত্তঃ কোশলামত্যব্র্তত ॥ 

মধ্যেন মুদিতং ম্কীতং রম্যোগ্ঠানসমাকুলম্। 

রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্ত্রাণ1ং যযৌধূতিমতাংবর ॥ * 

জনপদ সকল ধনধান্ট-সমদ্থিত, দানশীল জন পূর্ণ; সেই সকল রমণীয় দেশে 
মানুষ অকুতোভয়ে অবস্থান করিত। সেখানে বহুম্থানে ঠচতাবুদ্ষ-_দেবতা- 

ধিষ্ঠান বৃক্ষ এবং যূপ অর্থাৎ যজ্জীয় পণ্তবন্ধনার্থ কাষ্ঠস্তস্ত ছিল। সেখানে স্থানে 

স্থানে পুশ্পোগ্ধান, আত্র-কানন, জপপূর্ণ সরোবর। সেখানকার মানুষ তু-পুষ্ঠ 

গোশালা বহুস্থানে। সেই রমণীয় দেশ রাজগণ রক্ষিত--বেদধবনি নিনাদিত। পুরুষ 
ব্যাপ্র র/মচন্ত্র রথারোহণে কোশগল দেশ অতিক্রম করিলেন। পরে তিমি রম্য 

দান সমাকুল, প্রমুদিত, নরেন্দ্র ভোগ্য বহু রাজের মধা দিয়! গমন করিতে 

লাগিলেন। ক্রমে শীতল জলবাহিনী শৈবাল রহিতা খধি নিষেবিতা ত্রিপথ 

গামিনী মনোহারিণী গঙ্গা নয়ন পথে পতিত হইল। গঙ্গার অতি নিকটে 

শত শত সুন্দর আশ্রম। কালে কালে অস্তঃপুর্-হৃদা এই গঙ্গার গশুভজলে 

অগ্মরাগণ আশনে জলক্রীড়। করেন । গঙ্গা! দেব দানব গন্ধব্ব কিন 

উপশোভিত৷ ; কত নাগপত্বী, কত গন্ধর্বব পত্রী এই শুভঙল গঙ্গার সেব। করেন। 

দেবতাগণেব শত শত ক্রীড়া পর্বতশোভিতা, দেবত! দিগের উদ্ভানশোভিতা 
এই. গঙ্গা, দেবতাগণের গ্গান পানাদি প্রয়োজন সাধনার্থ আকাশে মন্দাকিলী নামে 

প্রসিদ্ধ।--সেখানে ইনি দেবভোগ্য হেম পন্মবতী। জাঙ্কবী কোথাও জলাঘাত 

শবে ষেন ভীষণ অষ্টহাস্ত করিতেছেন, কোথাও ইনি ফেন নির্শলহাসিনী। কোন 

স্থানে গঙ্গার দুই তিন প্রবাহ বেণীর আকারে মিলিতেছে, কোথাও আবর্ত 

তুলিতেছে। কোথাও গঙ্গ। স্তিমিত গম্ভীর--ইহার অগাধ জলরাশি নিশ্চল; 

কোথাও গঙ্গ৷ গ্রচগ্বেগশালিনী ; কোথাও ইচ্ভার তরঙ্গ ভঙ্গধ্বনি মৃদজা দিব 

গম্ভীর, কোথাও বজ্রধ্বনি তুলিয়। ইনি ভৈরব লিম্বন।. কোথাও দেব যজ্ঘ ইহার 
জলে অবগাহন করেন, কোথাও ইনি নির্মলোধপল সঙ্কলা। কোথাও 

গঙ্গ। বিশাল সৈকতা কোথাও নির্মল বালুকাময় তট সমন্বিত । স্থানে 

স্থানে হংস সারস শব করিতেছে, কোথাও ইনি চক্রবাক শোভিতা আর 

ধর্বদ! ইনি প্রমত্ত বিহগনাদে গ্রতিধ্বনিতা। কোন স্থানে তীরতর মালার. 



৫৪ উৎসব । 

য় শোভ| বিস্তার করিতেছে । কোথাও ফুল্লোখপল, জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়! 
রাখিয়াছে, কোথাও'পদ্মবন, কোথ।ও কুমুদ কোরক শে(ভ। পাইতেছে। প্রমন্ত 
প্রমদার মত গঙ্গ৷ কোথাও নানাপুম্প পরাগ সংযুক্ত! । এই গঙ্গা সর্ব প্রকারে 

মলনাশিনী। ইহার স্বচ্ছ জলরাশি মণির মত নির্দল। দ্িগগজ, বন্যগজ, 

দেবরান্ধ বহন যোগ্য মদমন্ত উৎকৃষ্ট হস্তীর বুংহতি ইহার তীরস্থিত বনভূমিকে 

নিরস্তর প্রতিধবনিত করিতেছে । উত্তম অলক্কারে সত্ব ভূষিত! প্রমদার স্টায় 
এই গঙ্গ। ফল পুষ্প গুল্ম বিহগাদি ভূষিত । এই গঙ্গা বিষুণপাদচ্যুতা দিব্যা 

ও বিশুদ্ধা ; দর্শনমাত্রে, পাপনাশিনী। শিশুমার _( জলকপি বিশেষ-শুশুক ) 

নক্র-ভূজঙগ-সমান্বত। গঙ্গা শঙ্কর জটাজ,ট ্রষ্টাী । ভগীরথ তপ-গ্রভাবে গঙ্গ। স্বর্গ 

হইতে ভূতলে আগমন করিয়ছেন। মহাবাহ রাম, ক্রৌঞ্চ নাদিতা, সাগরমহিষী 
শৃঙ্গবের পুরগ্রস্থিতা গঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। পরে রাম সেই উর্দিম[লাধুক্তা, 
আবর্ত সমন্বিত! গঙ্গ| দেখিবার ন্থবিধ। হইবে ভাবিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন অদ্ এই 

স্থানেই অবস্থান করিব। নিকটেই সুমহান ইন্ুদীবৃক্ষ । রথ ইন্সুদী বৃক্ষতলে 

আদমিল। সীত। ও লক্ষণের সহিত রাম রথ হুইতে অবতরণ করিলেন। ন্ুমন্ 

অশ্বরগণকে মোচন করিয়াদিলেন এবং সেনা করিবার নিমিন্ত রামের নিকটে 

কৃতাঞ্জলিপুটে দগায়মান হইলেন । 

এই দেশের রাজা গুহ। বলবান্ নিষাঁদরাঞ্জ গুহ র।মের প্রাণতুল্য প্রিয় 

সথ। । রাম এই দেশে আগিয়াছেন শুনয়া' বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবুত 

হইয়। গুহ রামের নিকটে আগমন করিলেন। রাম দূর হইতে প্রিয় সথাকে 

আগমন করিতে দেখিয়া! লক্ষণের সহিত তাহার প্রত্যুদগমন করিলেন । 

গুহ প্রি সখাকে আলিঙ্গন করিলেন । রামের বন্ধল বাস দেখিয়া গুহ অত্যন্ত 

আর্থ হইলেন। *তমার্ভ সম্পরিপজ্য গুহে। রাঘবমরবীং”। জগদ্রামী 

রামায়ণ লিখিতেছেন। 

টি ক্রমশঃ। 

আশীর্ধাদ ভিক্ষা । 
আমর ত বলি-__প্রার্থনা করি__আমাদের এই করিয়! দাও, আমাদের এ 

ধরিয়া দাও। ভাব নানাবিধ, বিশ্নও বহু, চাওয়া_-তোমার কাছে চাওয়া 

তোমার ভক্তের কাছে চাওয়! ত থাকিবেই। তা থাকুক কিন্তু “দে” যদি বলে 

য! চাও, তার জন্ঙ নিজে কতটুকু কিকর তাই আগে বল? এই খানেই গোল 



অধোধ্যাকাণ্ডে খাশী কৈকৈয়ী... . 
বাধে । বাহ! আমার ঢাই তার জন্ত আমাকেও ত কন নি করিতে হে 
সে চেষ্টা যে করে তার বুঝি চাইতেও হয় না+ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করুক-_কখন' 

চেষ্টা সফল হয়, কখন বিফল হুয়-_ত1 হউক, সে সব সফল বিফল অগ্রাহা করিয়া 

ধৈর্য্য ধরিয়া, চেষ্ট1! করিয়! চলুক--মানুষ বুঝিবেই “সে” সাহাধ্য করিতেছে। জে 
নিজে নিশ্চে-অথব! শুধু ইহা দাও, উহ! দাও এইরপ প্রার্থনা করে আর 
ছই একদিন প্রার্থনা করিয়া আবার অন্ত তালে ন্ঃচে_য! চাই তার জন্ত টা 

ছাড়িয়৷ দেয়, আবার নুতন কিছু চাই--এরপ লোকের "কথা কি ভগবান্ 
শুনিবেন? রোগ-_ছুরারোগ্য বাঁধি আসিয়াছে, তার. প্রতীকার জন্ত যতদূর 
সাধ্য চেষ্টা হইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সাধু সঙ্জন মহাপুরুষের কাছে প্রার্থনা 
হইতেছে এক্ষেত্রে প্রার্থনায় কার্য হয়। যেখানে হয় না সেখানে যতটুকু বন 
হওয়া উচিত--সেই যদ্েরই কোথাও ক্রুটী থাকিয়! যায়, তাই ফল হয় ন। সম্পূর্ণ 
যত্্ করিলে সিদ্ধ হয় না এমন কোন কিছু জগতে নাই। আবার ! যে পুনঃ 
পুনঃ যত্র করে, ঢুঃখ কষ্ট অগ্রাহ করিয়া, আনস্ত অনিচ্ছা প্রাণপণে নিবারণ করিয়! 

যতদূর ক্ষমতায় কুলাঁয় ততুদূুর করিতে প্রাণপণ করে, দে নিশ্চয়ই 
শ্রীভগবানের কূপ! পায়, শ্রীভগবানের ভক্তের আশীর্বাদ দেখিতে পায়, “সে 

আপনি” তাহার ইষ্ট করিতেছে ; সাধক ইহা! বেশ বুঝিতে পারে । 

নিজের চেষ্টা নাই, শততালে নাচি আর সংসারের ব্যাপারে ঝাল পালা হইয়া, 

নিজের শক্তির অভাব দেখিয়! অথব। কোন বই পড়িয়! বা সংসঙ্গে শুনিয়। সেই 
মুহূর্তে উত্তেজিত হইয়, প্রার্থনা! করি,ভগবান আর যেন আমাকে সংসারে আদিতে 

ন! হয়, তুমি আমার ইহাই করিয়৷ দাও অথবা আমাকে জীবনুক্ত কর, আমাকে 
আত্মজ্ঞান দান কর, আমি যেন সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করিতে পারি, 

যেন কোন বন্ততে আমার লোভ না থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত ক্ষণিক 
আকাঙ্ষা কি ভগবান্ পূর্ণ করেন? কোথায় তোমার সেই আস্তরিকতা-_-তোমার 
আকাজ্ষ! যে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন হইয়। যাইতেছে ভগব্রান্ ইহার কোন্টি 
শুনিবেন? তোমার নিজের কোন একটি পু ভারে ধরা নাই তোমার 
প্রার্থন। কে পূর্ণ. করিবে? | 

একটি প্রার্থনা ধর, প্রাণের সহিত তাহ! চাও, তার জন্ত নিজে পূর্ণ চেষ্টা 

কর--সমন্ত প্রাণ দিয়! উহ্াই প্রার্থনা কর-_অন্ত কিছুই চাহছিও না--যতদিন ন! 
তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ হয়, ততদিন উহ্বারই জন্য ব্যাকুল হও-_কর দেখি 

এই ভাবে প্রার্থন৷ ? দেখ দেখি ভগবান্ দেন কিনা ? তা! নয়, আমি নানা 



সর “রি... ।: 
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রিও সংসারের আরলারীঃ টি যাহা আছে রি সারিয়া নামকে 

দি: ব্স্ কর। ক্রমে যত যত আবস্তরিক্কতা বাড়িবে তত তত সংসারের 
নিও রা হইয়া আসিবে। বা ঠা করিয়া! দিবেন! শেষে আর 

মি 7 ও 
পা 

গা মনের, অনসম্বন্ধ প্রলাপ দূর কর। মন ভাল থাকিলে রে ডাকা 

এখন মন ভাল নাই এখন কি ডাকাযায়? এইটি উলটাইয়। লইতে 

ইইবে।. কারণ পেষক।লে ত মন ভালই থাকিবে না। সকল মন্দ সকল কষ্ট 
ফাসির পড়িবে। গে জন্ত মন বন ভাল থাকেনা তধনই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
ক্র--ডাক, তবেত শেষ কালে ফাকি পড়িবে না। বংদবরের প্রথম হইতে 

অভ্যাসটা পাকা কর না । অন্ততঃ ইহার জ্থ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর ভাল হইনে। 

চাওয়। 
_. অব বরষের প্রণতি মম 

আর নিবেদন চরণে । 

"সামার সাধন ভজন সকল করমে 

চে গো করুণ! নয়নে ॥ 

'অ।লন্য অনিচ্ছা হাঁসি গল্পে যেন 

রি যায়না বরৰ চলিয়া । 

প্রতি শ্বাসেশ্বাসে জপি প্রিক্ন নাম 

বাহিরের সঙ্গ ছাড়িয়! ॥ 

নব বরষের প্রীতি ভক্তি সহ 

পুনঃ পুনঃ করি বন্দন। | 

রাম তবে দাও ক'রে সমাহিত 

নিবৃত্তি করিয়া কল্পনা ॥ 



প্রীরুষ্রাসলীলা! 
ভক্তদিগের মনোবাঞ্। পূর্ণ হইয়াছে । 

২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 
পঞ্চম বেদ শরীমস্কাগবৎ। ভাগনতের সার দশম অধ্যায়। দখগের সার 

রাস পধ্চধ্যায়। প্রভু্পাঙ্গ শ্রীলীলক্কান্ত গোত্লাবী আভাগ- 
শ্বত্তাচ্গেম্থ্য কর্তৃক সেই রাস পঞ্চাধ্যায় অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পা দত | 
।হিতবাদী, বস্থমতী, টু চুড়া-নার্ভাবহ, মানসী, 11121710000 7১8৮10৮, 
[109 47710683822 স্চানাজে, ভক্তি, ভিন্দুপত্রি কঃ, 'তচ্চনা, পল্লীবাসী, 

ৃঁ ভারতবর্ষ প্রস্থতি পত্রিকাম্ন ইহার যে সকল লমালোচন হইয়াছে, এবং খ্যাতনাম। 
পণ্ডিত ও ভক্ত সাধকগণ প্রতৃপাদের পুস্তক গুলি সম্বন্ধে মে সকল মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাং! এখনও পাঠক বৃন্দের সমীপে উপস্থিত করিবার পময় হয় নাই। 

 খীহারা বলেন যে “এই পুস্তক শুধু পড়ি গেলেও সাধনা হয়,” তাহাদের সে 
 উত্তিতে কিছু মাত্র অত্ান্তি আছে বলিয়া মনে হয় না! সংস্কত ভাষায় কিছুমাত্র 
অধিকার ন! থাকিলেও গুরূপদেশ বাতীত অতি নহ্জে বালক ও শ্ত্রীলোকেও ইহা 

' পাঠে ভগবানের মধুর লীলা অবগত হইয়! বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারেন। 
ভক্তি সাধনার সকল কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়।ছে। 

এই গ্রন্থে মূল, অধ্বয শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা বঙ্গানুবাদ এবং মতি সরল 
বঙ্গভাষায় শ্লোকের তাৎপর্য বিবরণ সহ অতি সুন্দর কাগজে ৪২৯ পৃষ্টায় কাপড়ের 
বাধাই প্রকাশিত হইগ়াছে। মূলা ২০ মান্র। ডাকমাগুল স্বতন্। 

প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, কপিকাতা ১৪ নং 
রিদরকার লেন, চোরবাগান, প্রভূপাদের নিকট, ১৪।২1১, বাহির মুলাপুর 
"রাড শ্রীযুক্ত নৃপেন্্র নাথ ঘোষালের নিকট ১৮ নং অদ্বৈত চরণ মল্লিকের লেন, 
বিডন স্কোফার আমার নিকট “উস” অফিস্ন ১৬২নং বহুবার স্ট্রীট 
পাওয়া যাঁস। 

| ন্বিনীত-_ 
আরস্থরেন্দ্রনাথ সাধু। 



ভগবানের মন্মোহন লীলা-মাধুরী! 
রি মি ডু পশ ঘুকশশ্রত 

£ মা - যার, রিয়া রো নি 

ঙ - প্র পচ 

নন ক ) 

৮ তি 

২য় সংক্করণ পাঠে ভাবে তন্ময় হইবেন, 
ভক্ত হৃদয় উদ্দীপনায় নাচিয়। উঠিবে। 

প্রভুগ্পাদ ভ্ডাগবতাচোর্ম্য, শ্রীম্ুত্ত শীলব্স্ত 
গৌ্ীক্্ী ছিক্টিভ্ভ । সরল সন্কৃত ও তাহার বঙ্গান্তবাদ 'আব|ল-বুদ্ধ 

বনিতার বোধা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে । ইহা ভক্ষেব কথঙ্কার 

স্বরূপ। ভগবানের ১৪ টী লীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে 7 গোলক্লীলা।, 

অআন্বতান্পতনীল1, জল্সলীলা-স্ঞক্প। ভহভা5 চেঈীহ্্যঃ 
হ্সভ্তক্ষণ্ দাম্মোদ্ক্র? ক্রক্ষম্মোহনন, লগাকিক্দচ্মন্ন, বজ্ঞ 

হল্লন, অন্সন্ভিচ্ক?, গিল্তিধাক্পশ্ নন্দোদ্জান্ল ও লাস। 
হিতবাদী, বরহ্মবিদ্যা, ভারতবর্ষ গ্রভতি সমস্ত পত্রেই এবং বহু মনীষী কর্তৃক এক 

বাকো প্রশংসিত। স্্গীস্থা শ্যান্ল গহক্রজঙ্গশীনল শ্লল্ক্যোপসাক্াহ্ম 

পুস্তকপাঠে গ্রন্থকাঁরকে লিখিয়াছিলেন :--আপনার সংস্কত রচনা সম্বন্ধে মতামত ' 

প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা । তথাপি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ 
হওয়ায় এই টুকু না বলিয়া থাকিতে পাবিলাম ন! যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কৃত 
রচন! করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালি এখনও আছেন ইহ বাঙ্গালির অল্প গৌরবের 

বিষয় নহে । আপনার বাঙ্গলা রচনাও তেমনিই সরল ও সুমিষ্ট এবং তাহা হইবে 
না! কেন ? একেত মধুর শ্রীরুষ্ণলীল! বর্ণন তাহাতে আনার "আপনার স্তায় জ্ঞানী 

ও ভক্তের লেখা । উত্তম কৰগজে ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ও উত্তম কাপড়ের বাধাই 

মূল্য ২২ টাকা, ডাকমাশুল সতন্ত্র। 

গ্রভূপাদের সমস্ত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকাঁলয়ে, ১৬২ নং বশ্বাঁজার গ্রাট 

উহ” আগীহ্যাজহ়া কলিকাতা ১৪ নং হরিসরকার লেন, ' 

চোরবাগান, প্রভূপাদের নিকট 3 ১৪২১, বাহির মৃজাপুর রোড শ্রীযুক্ত নৃপেন্ত্র নাথ 

ঘোষালের নিকট এবং ১৮ নং অদ্বৈত চরণ মন্ত্রকের লেন, বিন স্কোয়ার আমার 
নিকট পাওয়া যাঁয়। 

বিনীত-- 
উ৩ুস্ন্ব অফিসে রগু্য] শ্রীন্ুরেন্্র নাথ সাধু। ” 



আন্বান্ল আন্স্কু-ত্ুম্ষণাল দুহাত ধং 
'স্প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বন্থু এম-বি ও নৃপেন্দ্রকুমার 

বন্থ এম্আর-এ-এস্ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন 
পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক গণিত ও সংশোধিত । 

শক্ত ১৩৩২ সালেক 

্বাস্থ্ধন্ম গৃহ-পঞ্জিক। 
প্রক্ষ।শ্শিত হইয়াছে! 

এ সেই পর্িক।, যাহার তুলনা নাই, যাগ না! পড়িলে বর্ণনা করিয়া বুঝান 
যায় না, গতবাঁরে মাহা পড়িবার গন্ঠ বহু স্থলে কাড়াকাড়ি, ঢুই এক স্থলে 
মারামারি পরাস্ত হইয়া গিয়াছে! এবার ত্রিশ হাজার ছাপা হইয়াছে । বঙ্গের 
সর্বত্র-_-সহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রতাহ হুহু শবে বিক্রয় 
হইয়া যাইতেছে । 

পিচ্জাপনের ঢুই চাঁরিটি চটকদার মামুলি কথায় ইঞার স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া! 
বাতুলতা মাত্র। ইহাতে 'আহার-বিভার, 'আচার-বাবহারের কথা 'আছে, 

চাষাবাদের কথা আছে, পলী-উন্নতির কথ! আছে, চিকিৎসার কথ! আছে, 
ছাত্রদিগের অধায়ন ও চরিত্র গঠনের কথা আছে, উপার্জনের সহজ উপায়-নির্দেশ 
আছে, গো-পাপনের কথা মাছে এবং লক্ষ কাজের কথা আছে। পুস্তকখানি 
আমুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়। ষাইবে। তারপর ভারত-বিশ্র'ত সুপপ্ডিত 
জ্যোতিখ্বিদগন কর্তক-গণিত ও পারশোধিত বিস্ৃত দিন-পঞ্জিকা ও শান্ানুমোদিত 
বিধি ন্যবস্থাদি সাপাৰণের সুবোধ্য কারয়া দেওয়া আছে। ইহা শুধু গৃহ-পঞ্জিকা 
নয়, লহন্ছেল কল্যান দীপিকা, জাতির মুক্তিসাধিক্তা ! 
এবার পঞ্জিক। মাকারে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে ও লহু নুতন বিষয় ও ছবি 
সংযোনগিত চঈয়াছে। _ গৃহস্থ একখানি কিনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে অনেক 

অপবায়, (বপদ-আপদ, শোক-ছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। শীঘ্র 
একথানি ক্রয় করুন । 

দারিদ্রয-শ্য।ধি প্রপীউত বাংলার ঘরে ঘরে ব্ভুল প্রচারের জন্য আখিক ক্ষতি 

স্বীকার করিয়াও এই ছুন্ম স্শত প্রষ্টাপ্নুর্ণ অস্মল্য গ্রন্থেন্র 
এলালস ন।সমমাজ্র স্ুল্য ৫ কুনিনক্কাতা ও ফত্সল 
ভল্রে ১ পাচ আনা ঘার্ধ্য কনা হইল্সাছে ; ডাক মাশুল 
গ্রতিখানির ৬০ মাত্র। ॥* আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে একখানি পাঠান হয়। 

তিন খানির কম কাহাকেও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। হনর্কবত্র স্যান্োগ্য 

এজেন্ট আবস্টাক্ত | 

স্বাস্থ্যধর্ম-সজ্ঘ | 
৪০ নু আহাষ্ট ড্রীউঃ হুলিনক্গাত। 



দ্বিতীয় সংস্করণ। 

মহাভারতের স্তুভদ্র! চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি আধুনিক উপন্াসের 
ছাচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই 
ব! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি মুন্বররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 

বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক 

হইয়াছে যে চিস্তাশীল পাঠক ম।ত্রেই উহ! এক 'পূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 
সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা 

নিঃসক্কোচে বলিতে পারি। 

মূল্য বাধাই ১৪০। আ[বীধ! মূল্য ১০ পাঁচসিকা! 

শ্্ীশ্ীনাম_রাঁমায়ণ_কীর্তনম্ । 
দ্বিতীয় সংক্ষরণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষু্জ 

পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্তন-_সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন 

শান্তর হইতে খধি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 

পাঠ ও নিত্য কীর্ভনের জন্য ইহ! বির!চিত | 
মূল্য বাধাই ॥০ 'আট আন! । আবীধা ।* চারি আন! 

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব্ বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আহ্িককুত্য ১ম ভাগ । 
(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ পুষ্ঠারও 

উপর। চতুর্দশ সংক্করণ। মূল্য ১।, বাধাই ২২। ভীপী খরচ1৮*। 

আহ্বিককৃত্য ২য় ভাগ। 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । মুল্য 

বোর্ড বাধাই ১০। ভীপী খরচ 1%০। 
প্রায় ত্রিশ বদর ধরিয়! হিন্দুর ধর্্মকর্ম্ের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে। 

চৌদ্ধটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব্ বুঝা যাইবে । 
সমন্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টাক ও বঙ্গানুবাদ দেওয়! হইয়াছে। 
গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমর! “আহিক-কুত্যের” এত 

প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদ্ধায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ হুইয়! পড়ে। 
প্রাপ্তিস্থান শী সল্লোজ-পভ৪নন ক্যান্যন্রত্জ্র এম্ এপকবিরত্ব ভবন”, 

পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স,২০৩1১।১ কর্ণওয়ালিস ইট, 
ও "শু ব" অফ্ি্ন কলিকাতা । 



উৎসবের বিজ্ঞাপন ॥ . ৫ 

পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হাস। 
“উত্নব” গ্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্যন্ত প্রবন্ধাবলি 

পুস্তকাকারে “মনোনিবুত্তি ব৷ নিতাসঙগী” নাম দিয় বাহির কর! হইয়াছে । নূতন 
গ্রাহকগণের স্থবিধার জন্ত ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব” প্রতি বখসর 
২২ স্থলে ১* পাইবেন। ২৮ মাঁপ হইতে ৩২ ডাক মাশুল স্বতন্ত্। 

“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিরত্তি” | 
উত্তম বাধাই__মূল্য ১০ টাক 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশন্মা ( মজুমদার ) প্রণীত। 
স্থান।তাবে পুস্তকের পিশেষ পরিচয় ছিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই 

ইছার পরিচগ্প। 

উ্তীভ্ল্ল্তভ্ভ । 
শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহা প্রভুর বংশোগ্ভবা সাধনরত। ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী 

প্রণীত । মুলা ১৭ মাত্র। একখানি অপুর্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক 
যম, ত্যাগম্বীকার ও শৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জ্োষ্টভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 

ভক্তি ভাব অবলম্বনে ধাধকের ভাষায় মন্মম্পশী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাধাই 
কাগজ ও ছাপা। সোনার জণে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূণ | 

বঙ্গবানী, বস্থুমতী, সাভেণ্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্গবিস্ক। 

প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত। 

উীউ্রীল্লা্বলীললা | মূল্য ১০ মাত্র । 
| ( আদিকাণ্ড) 

ভূমিক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 

বেদাস্তরদ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পছ্ে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০: 

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । স্থন্দর বাধাই । সোনার জলে নাম লেখা। 

উপরোক্ত গ্রন্থ হুইখার্ন ১৬২ নং বছবাজার গ্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য )। 



.. .. উৎমবের বিজ্ঞাপন... 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ এসোসিয়েসন 
ভারতীয় কুষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 

কৃম্মক- ক্কধিবিষয়ক মাঁসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাঁষের বিষয় জানিবার 
লখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ধিক মূল্য ৩২ টাক]। 
, উদ্দেশ্ত £--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কুষিধন্ত কৃষিগ্রস্থার্দি সরবরাহ 

করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষ! করা । সরকারী ক্ৃিক্ষেত্র সমূহে 
বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, স্থৃতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
হুপরিক্ষিত। ইংলগ্, আমেরিকা, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নান৷ 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 
 শ্বীতকালের স্জী ও ফুল বীজ-_উৎকষ্ট বাধা, ফুল ও ওলকপি, 
সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১/* গ্রতি প্যাকেট 
॥* আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাবিনা, ভায়ান্থা, ডেলী প্রস্থৃতি ফুল বীজ নমুনা 
বাক্স একত্রে ১৪০ প্রতি প্যাকেট ।০ আঁনা। মটর, মুলা, ফধাস বীণ, বেগুণ, 
টমাটো ও কপি প্রভৃতি শশ্য বীঞ্জের মূল্য তালিকা ও মেশ্ববের নিয়মাবলীর জন্য 
নিয় ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ লইয়া 

সময় নষ্ট করিবেন না। 
: কোন্ বীজ কিরূপ জামতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সময় 
নিরূপণ পুস্তিকা! মাছে, দাম ।* আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
'পাঠাইলে বিন! মাশুলে একখান! পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণ্যমান্ত লোক 
1 ইহার সত্য আছেন। 

| ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার স্ত্রী, টেলিগ্রাম “কৃষক” কলিকাতা । 

২ মাগ্ক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে। 
ছ্তীন্স শাহ । 
বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ । 

ভাষ্যাবলন্বনে প্রশ্নোনতরচ্ছলে | 

শ্রীরাম দয়াল দেবশর্মা (মজুযদার ) এম্ এ, 

আলোচিত। 

কাগজে বাধাই মূল্য ১০ 

দক পত্রলিখিবার সময় অন্ুগ্রহপুর্বক “উৎসবের” নামউ ল্লেখ করিবেন 



উৎসবের বিজ্ঞাপন - .. মা ৭. 

অল প্রযুক্ত মহারাজাধিরাজ হামদ্রাবাদ গ্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছর' 

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশুধ, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, তর তপু, 
পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছুরগণের এবং ভন্টান্স স্বাধীন 

গুণে অদ্বিতীক্ম! . শ্শিল্পোল্পোগেক্স সহোন্বত্ধ গন্ধে অতুলনীর. 
জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ! ঠা থাকে, অকালে ঠল পাকে না, 

মাথায় টাক পড়ে না । ধাহাদের বেশী রকম মাথা খাঁটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থুম তৈল নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত । ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুটীরবাসী পর্যাস্ত মকলেই জবাকুম্থম তৈল ব্যাবহার করেন এবং: 
দকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুস্থম তৈপে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত মহিলা পর্যাস্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১২ এক 
টাক! । ডাক মাশুল।* আন]|। ভিঃ পিতে ১// | ডজন (১২ শিপি) ৮৪* আন 

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড : 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক টার 

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন। 
২৯ নং কলুটোল! ছ্রিট,__-কলিকাতা । 
242 

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অন্রগ্রহপুর্বক “উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন 



কলিকাতা । 

. একমাজ গিনি সোনার গহন! সর্বদা ট্রান্তত থাকে এবং ভাগ।, রা ও. 

. নেফলেদ ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিস দেওয়। হয়। আমাদের গহনার 

। পান মরা হয় না। বিস্তারিত ক্যাটঙগগে দেখিবের | | 

অধ্যাত্বগাতা | 
১৫ অধ্যায়ে সপপর্ণ ও ছুই ভাগে, বিভক্ত । ইহাতে আছে (১) - 

“ক্ীমতগব্দগীতার মুল শ্লোক (২) অস্ব্ন ও পদ্নিচ্ছেদ (৩) বিশদ টাক! ব্যাথা! .. 

৪ ) বঙ্গ সুবাদ (৫) আধ্যাত্মিক ভর (৬ ) যোগতত্য সাধকগ
ণের শিক্ষা পক্ষে 

সবিসিহ উপযোগী । সম্পূর্ণ গ্রস্থের মূলা ৩২ টাক্। ; ভি, পি, ডাক মাণ্ডলাদি ॥* .. 

: অতিরিক্ত । অধাপক শ্রীঈশান চন্র ঘোষ এনঈ-এ কর্তৃক সম্পাদিত। ঠিকানা! রঃ 

৮13888588 চুঁচুড়া, জেল! হুগলী ॥ - 
| 
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: দিতি ানি বি) 0,585 

২৪শ রে 7]. | উঠ, ১৩৩২, সাল। [জর খ্যা। 

মাসিক পত্র ও সমালোচন। 

সাষিক মূলা ও. ভিন টাকা । 

সম্পাদক--উমরামদযাল মজুমদার এম, এ । রি 
সতকাবী সম্পাদক--শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘথ । 

সূচীপত্র । 
১। ভগবান বশিষ্টের উপদেশ ?৭ 1 সীতাতত্র, | ৭৪ 

২। প্রীবান্ীকি ৫৮ "1 শিবরাত্রি ও শিবপুজ। ৮১ 

৩। খ্যাপার গান : ৬২৮7 বৈদিক আর্ধা ( পূর্বান্থনুক্তি )৮৬ 

৪1 তোমার আমি হইবার সাধনা %৪ ৯7 'অধোধ্যাকাণ্ডে রাণী 

৫ বৈদিক আধ্য স্বভাবতঃ কৈকেয়ী ( পুববানুবৃত্তি ) ৯৭ 

রাজভ্ ( পুববাধধাত । ৮ ১5 ঈশাখাস্যোপনিষদ্ ১৪৯ 

নিক ১৬২নং ং পভবাজার সীট, 

প্টৎসব” কার্যালয় হঈতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 

প্রকাশিত ও » প্র 
১৬২নং বহুবাজার স্বীট, কলিকাতা, ““স্রীরাম প্রেস” 

প্রীদারদ! প্রসাদ মণ্ডল দ্বার! মুদ্রিত । 
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_ স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 
চা রি 

রি সা ২০ ১ 

২০শর্ব্ষ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সাল। ২য় সংখা] 
কি 

সস পট 

ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশ। ৃ 
তা ৩৩০ ঞ়োকের প্রঙ্গোন্তরে টি কথার সন্ত অনেক*আবশাকীয় 4 

কথা বণা হইয়াছে। টি 

৯»... ভগবান বশিষ্ঠ বলিতেছেন তাহাদিগকে, ধাহার! সংসার ক্ষেখিয়া চমকিত 

হইাছেন__ধাহাদের আশা, ধাচাদের স।ধ এখানৈ প্রতিহত হইয়াছেএ-যাহারা 

বুঝিয়াছেন গ্রাণপন না করিপে এই মৃত্ঠা পংসার মাগর পার হওয়! যাইবেন|। 
নিতান্ত অজ্ঞ যাহারা তাহারাই আহার নিদ্র! ইত্যাদির আয়োজনে দিনক্ষাটায়-__ 

একটুটক্ষুত্মান্ আর এখানে আলগ্তে বা আমোদ প্রমো্ে দিন কাঁটাইতে পারে 

ন|। কেমন করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইবে যখন জানা নাই কখন মৃত্বা'৪তা মা 

উপরে উল্লম্ষন ত্যাগ করিখেন। এম এস জীবন যাত্রার পাথেক্ক সংগ্রহ. 

_কর--খেয়ার কড়ি'যুটাও নতুবা পার হইতে পারা যাইবেনা তি 
বশিষ্ঠ দেব বলেন--৮ নি 

যতদিন না জপ সন্কাুজ। ইত্যাদিতে বুখ্ঠুত্তি লাভ হইতেছে তত প্রথম 
অবস্থায় চিত্তের ২ ভীগ ভোগাঁদিতে) ১ ভাগ শাস্ত্র শ্রবণে ও মন্নে এবং পি ভাগ 

গু দেবায় রাখ। দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত একটু বুৎপন্ন হইলে ভোঙ্জ জন্য ১. 



৮ রা উত্সব। 

ভাগ, গুরু এক্তশ্রীধ। ২ ভাগ এবং শাস্তার্থ চিন্তন ১ ভাগ। তৃতীয় অবস্থায় ২ 

ভাগ শাস্ত্র চিন্ত। ও বিষয় বৈরাগ্য অভাদ ও অপর ২ ভাগ ধ্যান ও গুরু পুজায় 

পূর্ণ কর) 7 | 

যাহাদেন সময় "আছে ও হচ্ছ আছে তাহাদের জন্য ইহা। 

প্রথম অবস্থা--১২ ঘণ্টার" মধ্যে ৬ ঘণ্ট। সংসার ৩ ঘণ্টা! শা স্গ ৩ ঘণ্টা 

গুরু সেবা । 

দ্বিতীয়ে ৩ ঘণ্টা সংসার চেষ্টা ৩ ঘণ্ট। শান্তর ৬ ঘণ্টা গুরু সেবা তৃতীয়ে ৬ ব্ণ্টা 

শা ও বিষয় ইৈরাগ্য এবং ৬ ঘণ্টা ধ্যান ও গুরু পুজ! । প্রথম দুইটা অবস্থা পার 

ষ্টলে তৃতীয়ে শ্রীভগবান্, যোগঙ্ষেম বহন করিয়। দিবেন । যতগ্ষণ স্বাদ ততক্ষণ 

আশ। শান্ত আগত! পালব চেষ্টায় জীবন দিলেও গুভ। জন্মান্তরেও ফল আছে। 

রাত্রির আবস্থাও একপ। এখন যাহার যেমন সুবিধা। 

_আবালীকি,। 
17 প্রস্তাবনা । 

গুরু স্মরণে স্বরূপ'ভাবন।। 

তরদ্ধাজ দেথেলেন:কি . এক অপার্থিব জ্যোতি ও হান্তে তাহার শ্রীমুখকমল. 

সমুদ্তাসিত হুয়া যেন স্থানটকে শুদ্ধ জ্যোতি করিয়া! তুলিয়াছে, এ 'অনস্ত * 

মহিমোজ্গ নিগ্ধোদবীপ্ত প্রশান্তশ্ুপোপৃত শ্রগুরুর, সৌম্য মূর্তি দেখিতে দেখিতে, 

সর্কেপরি তাহার অদীম করণা। প্রাণভরা ম্েহ, স্মরণ করিয়া 

ভরদ্বাজ $ঙ্নে মনে ভাবিতেছেন, ঠাকুর! ভুমি আমার কে? ঝুঁঝ 

তুমিই আবার সর্বস্ব আমার পপিতা মাধ! বন্ধু সথা প্রভূ ইট মন্ত্র গুরু 

কম তুয়দ্তৃর্চি আমার আত্মা, আমার দেবতা, শুধু আমার কেন, তুমি' 

ঘকলের.জাতম। & এই বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয় এক. ভুমিই আছ, ক্ষুদ্র তণকীট 

হইতে, শ্হৎ হইতে স্তর দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তই ঠতাম। থর! ওতপ্রোত ভাবে 

পরিপুর্ণ $ সব ষাজিয়। সবঞ্ছইয়। সব রূপে রূপ মিশাইয়া৷ আঁবান্ তুমি নিরাকার 

নিত্য জ্জঞানানন্দ স্বরূপ এক তুমিই আছ, জল স্থসটু্তর খন কিছুই থাকে ন| 

তখন স্কুমিই আপনি আগনি ) আবার সৃষ্টি ভাঁসাইয়া তুমিই সর্কেশ্বর, প্রতি 

য্টকে প্রতি বস্তুতে? তুমিই আত্মা, তোমার সৃষ্টি রঙ্গ! করিতে তুমিই 



ভ্রীবাল্মীকি ৫৯, 

অবতার ।' সমুদ্র বঙ্গে তরঙ্গের উত্থান পতনের মত এ অগৎ তোমাতেই 
ভাঙ্গে ভাষে, তুমিই জগতের আঁদ্ভিত, জগতের আধার, জগতের আশ্রয়, বিশ্বের 
মমস্ত সৌন্ধ্যের আধার তুমিই ;) এই তুমিই 'আমার শ্রীগ্ুরু, প্রগুরুই বঙ্গ, বেদে 

তোমায় বলিতে পারে না-মন ধারণা কৃরিতে মা পারিয়। কুষ্ঠিত হইয়। 
ফিরিয়৷ আসে, বাক্যের দ্বার! তোম।র গগ্রকাণ হয় না । জিলোকের খররর্্য লাভেও 

শান্তি লভ হয় না, জপ পুজা স্ব।ধ্যায় করিয়াও দি হোমার শ্রীপাদপন্সে 
চিন্ত যুক্ত ন! হয়, তবে হত্তী স্নানের হায় জানান্তে জীব মাবার বাসনার পঙ্ক 

মাখিয়া বসে । তুমি স্বপ্রকাশ _স্বগ্রকাশের আত্মপ্রকাশ জন্ত যেন তোমাধ জগৎ 

রচনা, তুমিই নিজবোধ স্বরূপ, তোমার স্গবূপ চিষ্তীয়, তোমার তত্ব ভাবনায় জন্ম 

জন্মান্তর সঞ্চিত বিষম দাগ বোধও মুছিয়। ঘায়। হায়! পঞ্চতৃতের গড়! 

তুচ্ছ দেহে আত্মাভিমান করিয়া, দৃশ্য দর্শনের আপ।ত রমণীয় অনিতা সৌনদর্ধ্েের 

মে।হে দুগ্ধ হইয়া, সুখ দ্বন্ধপ নিত্য জ্ঞানানন্দ খর” চির সুপ্দর তোমায় দেখি না। 

তুমি স্বস্বরূপে সমাছিত থাকিয়াও পরিপূর্ণ চতুষ্পাদের বিন্দু পরিমিত স্থানে যেন | 

তোমার ইচ্ছার স্পন্দন  তুলিম্না গাক। সেই বিন্দুর বাহিরে "অনন্ত কোটি, 
বঙ্গাও্ স্থষ্টি করিয়া, গ্রিগ্রণ।স্সিক! তোমার মায়! রাণীর অ।শ্রয়ে তখন তুমি মায়া- 

বীশ সাজিয়া, ব্রথ। বিধু, মহেশ্বর রূপে সুষ্ি স্থিতি সংহার করিয়া থাক, বিন্দুর বাহিরে 

মায়িক জগৎ, বিন্ঠুর ভিতরে এক সত্য স্বরূপ পরব্রদ্ধ তুমি-তুমিই আছ, তোমার 

দেশের প্রবেশের দ্বার এই বিন্দু, বিন্দু চিন্তায় জগং চিন্তা লয় হইয়। দৃশ্য 

দশন মুছিয়। যায়, বিন্দু চিন্তায় মায়ার সমস্ত 'কুহক নিরস্ত করিয়া 
এক গরম সত্য তোমাকেই গ্রকাশ £প্করায়, : বিন্দু ' ভাবনায় 

দেখি এ ক্ষুদ্র শিশির কণাকে তোমার আদয় কমলে তুপিয়। তোমাতে 

মিশাইহা লইয়াছ, ক্ষুপ্র গীব নদী আপার ব্রঞ্ধ সাগরে যখন মিশিকা! যায়, 

৩খন আমার আমিকে আর খু. পাই না, কি এক অপূর্ব্ব মিলনান্ন্পতরিয়া 

বাই। প্র! আমি যে সব অহংটুকু তোমায় দিয়। তোমার হইতেই চাইখঞ, ও 

দর্শন সমন্ত মুছিয়া, ঘটাকাশকে মহাকাশে মিশাইয়| দিয়া, তোবায় আ্মামি, তোমারই 

হইয়। থাকিতে চাই, ঞ ক্র প্রাণটা তোমার সেবায় অর্পন করিয়া, তোঁমার ওট সদ 

প্রফুল সুখশ্মিত গ্রসু্লানূন জদয় পটে দেখিয়া দেখিয়া) তোমার 'আঙ্জাপাবনে 

ঞাণপ করিতে চাই, - তোমার জী? দেবার, "তোমার সেবন 

অনুভব করিয়া, তোমাতে তন্ময় হইয়া, তোমাতেই স্থিতি পাইতে 

চাই। দয়াময়! আর কি বলিব নু অপরাধে . অপরাধীজন্ুকেও 



ভুমি ত্যাগ" করিতে : পার না, হৃদয়ের রাজা তুমি, হৃদগ়--কমলে 

নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া» 'সদসঙ৮ বিচারে সতত জীবের কল্যাণের পথ নির্দেশ 

করিয়া শীতেছ__কিন্ত হায়, মন্দ কর্মলিপ্ত হতভাগা জীৰ তোমার বাক্য অবহেলা 

করিয়া, আপন স্্েচ্ছাচার্টর নিরন্তরুধ্বংস পথে ধাবিত হইতেছ, পরম দয়াল তুমি, 
তখনও তায সাথেস্সাথে পগয়া তে।মার করণ! কটাক্ষে তার সক্কন্ককলম নট করিয়া, 
তোমার চির শীতল অস্কে' উঠাইয়। লইতেছ, ওষ্ষো ! এমন ক্ষমাসার, 

এমন সুন্দর, এমন" আপনার, এমন তুমি, সতত 'আশীর্বাদের জন্য এমন 
ঞরফজনী যাহার আছে সে ষে এই মৃত্যু সংসার সাগরের আবর্তের মাঝে পড়িয়াও 

চিরদিনের জন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, তাই আমার নিরাকারের নরাকার এইরূপ 

গুখতে' দএ্রতপাীল লাগে, তাই একাধারে ক আনন্দময় জ্ঞান্ময় শ্রীপুর 

মুর্তি খীমাধ এত প্রিয়, দেখি, জগৎ €ভাষার মাঝে? ভূমিও জগৎ 
মাঝে, শ্রীুরু গোবিন্দ আমার বিশ্বরূপে, 'আবার প্রতি দৃশ্য 
দর্শনে দেখি শ্রীপুর রি বে দেখিতে তখন আপনাকে হারাই, 
তোমার গু; কমনীর' 'মুখ ২কমবের : অতৃপ্র্ট সৌর, বিরাট” 
শান্তিময় সের মধুর রা আমাকেও কোজ্ মধুর রাজো ডুবাইন্া দেয়, তাই 
অতৃষ্ঠ'ননে চাহিয়া চাহিয়া আমি ঘৃষীইর! পড়ি। কত আর বলিব ঠাকুর? গর 
বলার দেখার টাাধিরনী 'কোথাক্স ? ওইস্মতয় শীতল চরণান্ুজে নর্বোতি 
ুটাইরপত সহস্র ঝর রি 

নমঃ সস্তা ধন্মীয় ভবসাগর সেত্তবে। 

* ত্ন্ত জোতিষে তৃভ্যং সর্বকল্যাণ হেতবে ॥” 

তুমিই সত্য, তুমিই ধর্ম, তুমিই চৈতন্ত, তুমিই জ্যোতি, ভবসাগরের সেতু ৫ 
সম কল্যাণের হে তুমি, তোমাকুনমন্কার। 

"সর্ববসিদ্ধি প্রথা হারং গুরু রদ নমাম্যহম্” 

শান্ত বর্গ, সুত্র স্বরূপ তুমি, চঞ্চল তরঙ্গ, মত:তোম! হইতে আমি উদিত 
হইয়! মিথ্যা বব্ভুতে/াম্মর স্থাপন করিয়। আমাকে স্মামি ছোট করিয়াছি--আমার 
এই নীবজাব-্মিথ্ চঞ্চুতা মুছিলেই জল বুদ্দের, জন্প,্িশ্রণের, মত তোমার 
আফ্িভামাতেই ডুবিয়। মিশিয। তোমাতেই স্থিতি লাভ করিব--তোমারই 
আশীর্বাদ তোমার মধুর. নাম রঁসনায় জপ করিতে করিতে তোমার, তন্বে ডুবিব, 
তোমার মধুর নাম'্রহঠ করিলে মিথ্যার অস্তিত্ব আপনি বিলুপ্ত হইবে। 



ভরীবালীকি। ৬১ 

জ্রীতরদ্বাজের উগ্র চিন্তায়, মহামুনির ধ্যান নিবিষ্ট, উদীস নয়ন উদ্দীলিত হুইল, 
তিনি প্রিয় শিষ্যের এ্রাতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন, সে কৌন গভীর 
তাৰ সমুদ্রে ডুবিয়া..এ রাজ্যের সমস্ত ভুলিয়াছে, তখন তিনি গস ধুর স্বরে 
বলিলেন, বৎস ! - 

কণমকর্দমমিদং তীর্থ ভরদ্বাজ নিশামগ্। 
রহ প্রসনাদ্ু সতমনুষ্যো মনে! যথা! ॥৮ 

সৎ মন্ুষ্ের মন কামাদি দোষ রহিত বলিয়া! যেমন নিত্য প্রসন্ন, সেইরূপ 
হে ভরদ্াজ! দেখ দেখ অবতরণ প্রদেশে পঙ্ক রহিত গঙ্গার, অনতিদুরবর্তিনী, 

এই তমসাতীর্ঘের বারি কতই রমণীয়। 

বহুকাল যান আমর উভয়ে এই তমসাভীর্ধে তপন্তা করিলাম, এক্ষণে 

আমি চিত্রকূটে গমন করিব, তুমি প্রয়াগতীর্থে গমন কর, আমি ধ্যান্রে জাঁসিয়াছি 
শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সীত1...ও লক্ষাণের সহিত চিত্রকুটে আগমন করিবেন, আমি 
ত্বাহার অপেক্ষায় থাকিন। আর বৎদ ! তোমার উগ্র তপ্ত, একাস্তিক তক্তিষ্ঠে, 
শ্রীভগবান্ পুর্বে তোমার আশ্রমে উপনীত হ হইয়। পরে চিত্রকূটে আগমন করিবেন, 
শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া পুরুমার্থ সাধনে বত্রবান হইলে, অনস্ত দয়াধার দয়াল- 
আঁপনি আসিয়া তাহার নিত্যধামে লইগ্লা যাবেন আর কি বলিব, আমি 
আশার্বাছধ করি তোমার মোক্ষ লাভ হউক, এই বলয় মুঝি বালীকি স্বীয় দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা শিম্যের মস্তক স্পর্শ করিলেন । . রঃ 

আনন্দের আধিক্ ৮. কৃতজ্ঞ তায় ভরদ্বাজের কঠারোধ হয় আিল, 

গুরুবাক্য শিরোধাধ্য করিয়া প্রেমাশ্রগদ্গদ্ কঠে এ্ীগুরু চরণে মন্তকের মছিত, 
সর্বেক্িদ্ন লুতটিত করিয়। বলিলেন-__ 

«শিবতত্ব প্রবে।ধায় ব্র্ষতত্ব প্রকাশিনে - 

নমন্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে” 

শ্রীগুর পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়! তপস্তার জন্য ভরদাজ গ্রয়াগাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন,_ইষ্ট দর্শন আশায় আনন্দ অন্তরে মুনি-বান্ীকি চিঝকুটে যাত্র। 
করিলেন, উভয়েরই উদ্দেস্ত তপস্ত! এবং শ্রীভগবানের দর্শন লাউ! . 

ীস্বরত লেখিকা । 

রা 



খ্যাপার গান। 

_ দ্বিতীয় মাত্র! । 

সহস্র বাসন মলিন হৃদয়ে 

, একিরে আসন কার ? 

কে বিছাঁয়ে গেল কখন বা! গুথসি 
বলিহারি যাই তার ॥ 

ত্রিকালজ্ঞ সেই ভৃগুমুনি মুখে 
আশার বাণী শুনিয়া। 

হৃদয় মাঝারে উত্লাহ পুলকে 
উঠেছে জীব জাগিয়া ॥ 

সর্বত্র বিজয় ঘলেছৈন তিন 

্ার ক্রি মরণে ভয় । 

ভয় জয় গুরু ... শজয় জয় নাম 
সাধুনঙ্গ জয় জয় ॥ 8. 

স্বরূপ হারণি জীবরে আমার 

শ... হ্ধদে বসে নাম কর। 
বেড়ায়ে বেড়ায়ে . পাড়ায় অথন! 

যেমনেতে তুমি পার ॥ 

. নাম লয়েক্সপ উঠ নাঁম লয়ে 
শুয়ে শুয়ে বল নাম। 

নামেতে ঘুমাও জাগরে নাগেতে 

দিবানিশি জপ রাম ॥ 

কণ্টকিত দেহ নেত্র জল তোর 

দেখাবে মোক্ষের দ্বার। 

আমিবে বৈকুগ্ নামিয়া সেথায় 

যেথ! হয় নাম তার.॥ 

তথায় শ্রীহরি সগণ সহিতে 

করেন বসতি নিত্য। 



খ্যাপার গান। 

( যথা, ) আপন হারায়ে প্রেমাশ্র পুলকে . 

নাম করে তার ভৃতা॥ 

বৃষভ বাহনে সেই পঞ্চানন 

রাম রাম বলি মুখে। 

বাজায়ে ডমরু আদেন সেথায় 

রাখিতে ভক্কেরে সুখে ॥ 

ংসে আরোহিয়া + ব্রহ্গা পিতামহ 

দেবগণে লয়ে সঙ্গে। | 

আসেন সেথায় গাহিবারে নাম 

আলো করি পুরী রঙ্গে ॥ 

বীণাষন্থ করে দেবর্ধি নারদ 

“রি হরি গুণগান। 

সে পুণ্য ভবন : কক নিনাদিত 

হম আসি 'অধিষ্ঠান ॥ 
আসেরে প্রহলাদ আ'সেন উদ্ধব 

দেবর্ধি বরহ্র্ষিগণ ! ূ 
আসেন ঞ্রব আ.'সেন ঝান্মীকি 

ব্যাস, শুক সনাতন ॥ 

আসে হনুমান পবন নন্দন 

যতেক গোপ রমণী । | 
আসেন ষশোদ! | বসদেব নন্দ 

দেবকী আর রোহুণী ॥ 

যে যেথ। আছেন ভক্ত শিরোমণি 

শুনিতে গাহিতে নাম ! 

আসিয়! সেথায় ভক্তের সহিতে 

নাম গান অবিরাম ॥ 

স্বরূপ হারান জীবরে আমার 

দেখ রে (কত) সহায় তোর । 

তথাপি কেনরে থাকিৰি ভুলিয়া! 

নামেতে হবি না ভোর ॥ 

৬৩ 



৬৪ উতসব। 

বগ বল নাম বৈধরীতে বল 

সদাজপ মধ্মায় 

পত্ঠন্তীতে তুই. আপনা হাঁরায়ে 

যারে-ডুবিয়া পরায় ॥ 

জয় জনক গর . জীয়ু জয় লাম 

| জয় জয় সাধু সঙ্গ। | 

পাষাণে ফুটিল কমল কুনুম 

হরি হরি বড় রঙ্গ ॥ 

তোমার আমি হইঝুর সাধনা । 
তোমার আমি হওয়া যত সহজ ভাব তত সহজ নয়। তুমি কে আর 

আমিইবা কে যদি বিচার করিতে পাঁর তবে আরও উপরের সম্পর্ক পাও। 

তোমার আমি হওয়া সেই সকন্তলর উপরের অবস্থা -লাভেরই জন্ত। সেইটি 

না হইলে তোমার চির বিশ্রান্তি হইবে ন1। | ও 
উপরের সম্বন্ধের বিচার যদি না করিতে পার তবে তোমার আমি কিরূপ 

হওয়! যায় তাহার সাধনায় নাবিয়। আইদ। তোমার আমি হইতে পারিণে 

মেই তোমার সর্ব সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলে আপনিই পৌছাইয়। দিবে। তারই, 
কথ! প্তেষামহং সমুদ্ধর্ত| মৃত্যু সংসার সাগরাং” তারই কথা "অহং ত্বাং 
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যা মি মা 5৮ । 

৫ তোমার আমি হইতে হইলে কি করিতে হইবে জান? তুমি ভিন্ন আমার 

বিবার আর কিছুই থাকিবে না-তুমি ভিন্ন আমার দেখিখার কিছুই থাকিবে 

না--তোমার কথ! ভিন্ন আমার আর কাহারও কথ! শুনিবার ইচ্ছাও থাকিবে 
না ইত্যাদি &. 

পারিবে এই সাধনা করিতে? যদি ইচ্ছ! হয়__যদ্দি দৃঢ়মন্প্প করিতে পার 
--মরিতে হয় মরিব তথাপি এই সাধন! ছাড়িব না-_এই সাধন! করিয়াই ন! 



তোমার আমি হইবার সাধনা | ৬৫. 

হয় মরিব, যদি এই দৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইতে পার তবে এস এই.সাধনার ফাই 
একটু আলোচন। করা যাউক। | 

অগ্রে ভাবিবার কথা। তোমাকে ভাঁবিতে যে পারে তার কি অন্য কিছু 

ভাবিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে? অসস্তভব! €তোমাকে ভাবিয়। ভাবিয়া যে 

ডূবিয়া যাইতে পারে সে আর কোথায় ডুবিতে চাছিবে ? ডুবিবার বস্প তুমি 
ভিন্ন আর কিছুই তনাই৭ তুমি ভিন্ন আর যাহাঙেই*মান্ষ ডুবিবে-_তাহা 
হইতে আবার উঠিতে হইবেই। তোমার ভাবনায় ডুব দেওয়! ভিন্ন মানুষের 
চিরতরে ডুবিয়া থাকিবার আর কিছুই নাই। 

তোমাতে ডুূবিবাঁর ভাবনা করিতে গেলে যাহাদের মন নানাপ্রকার “ঘসর 

মসর” তুলে তাহাদের আগে এ ঘসর মসর তাড়াইতে হইবে। প্রথমে তোমার 

নাম করিয়া করিয়া ঘসর মসর দূর করিতে হয়। সেই জন্তই নাম জপ। নাম 
করিতে গিয়াও যখন ঘপর মপর কাটাইতে পারনা তখন ভূত দেখিলে 

মান্গষ যেমন উচ্চৈঃস্বরে রাম রাম করে সেইরূপ করিয়া বৈথরীতে “আথালি 
পাথালি” নাম করিতে অভ্যাম কর। লোকে হাসে হান্থক তোমার তাতে 

কি? তুমি তার হইবে তাহাতে আপার লক্ভ্ৰা দ্বণা ভয় করিবে 

কোথায়? 

নাম করিতে করিতে নাম জমাট বাধিয় যায়না কেনজান? নামকর 

কিন্তু মনকে একস্তীনে ধরিয়। ত নাম করনা ! ধাহারা জাপক তাহার! বলেন 

নম করিতে করিতে ভ্রমধ্যে একটি জ্যোতি দেখ! যায়। সেইরি কিন্তু আত্ম 
জ্যোতি । কাতর হইয়া, দুঃখ দূর করিয়া দাও এই প্রার্থনা করিতে করিতে 
জোতির মধো মন বসাইয়! জপ কর। 

তুমি একবার সুর্যের দিয়! চাহিয় চক্ষু বন্ধ কর-_দেখিবে ভ্রমধো জ্যে।তি্য 

“স্থর্যোর প্রতিবিম্ব ভাপি'ব। শ্রপ্তরু প্রক্রিয়া দ্বারা এই জ্যোতি দেখাইয়াও 

দিয়া থাকেন। ঘন নীল আকাশের মত একটি কিছু--তার চারিদিকে জ্যোতির 

বৃত্ত। সেই বৃত্তের ভিতরে যে নীল তার মধ্যে একটি উজ্জল জ্যোতির্বরন্দু। 

তুমি এই বিন্দুটি অন্ততঃ কল্পনা করিয়া লইয়! তার মধ্যে তোমার ই মুস্তি 

ভাবিক্প! ভাবিয়া জপ করিতে থাক। অর্থাৎ ভ্রমধ্যে হুর্ধ্যদেবের প্রতিমু! 

মানসে দেখিতে দেখিতে জপ কর। যখন জপ করিবে_ সংখ্যা রাখিয়াত 

করিবে নিতা ক্রিয়ার সময়ে-_কিন্তু ষখন সংখা! ন! রাখিয়া জপ করিবে 

তখন প্র জ্যোতির মধ্যেই জপ করিও। ইহার পুর্বে কিছু দিন ধরিয়া প্রথমে 

টে 



৬৬ উতসব। 

নাভিচক্রে মন রাখিয়া জপ করিতে অভ্যাস করিও। অর্থাৎ প্রতিদিনের কর্ধে 

*অগ্রে নাভিতে মন রাখিয়া জপিয়! পরে ভ্রমধ্যে জপে আইস। 
' এই জপও বেশ ঘনাইয়৷ আসিবে যদি এই জ্যোতির্কিন্দুস্থিত তোমার 

দেবতার ভাবনা একটু কল্পিতে পার। এই বিশ্দুটি বিন্দু নহে ইহাই সিন্কু। 

আকীশের গাল্ কুর্ধ্য যেমন বিনুমত ভাসেন__সথ্ধয কিন্ত এত বড় যে জগনের 
সব লোক সব স্থান হইতে ইহাকেই দেখেন-সেইরূপ এই বিন্দুর আবরক 
যাহা__-তাহা ফুরাইতে পারিলে-- যখন দূরত্ব কাটিয়! যাইবে তখন দেখিবে অনন্ত 
প্্োতিরাশির মধ্যে তোমার ক্ষুদ্র অং কোথায় হারাইয়। গেল ॥ ইহাই 

অহংকে পুর্ণ করা। তুমি শহংকে দেহে রাখিয়াছ বলিয়া কষ্ট পাও-_- এই 

অহংকে বদ্ধিত কর যাহার অহং তাহাকে দিয়া দাও--অহংপুর্ণ হইয়। অহং 

ফুরাইয়। গেল আর তোমারও চির বিশ্রান্তি লাভ হইল। 

এই একরূপ ভাবন! । তার পরে এইযে জ্যোতিরাশি--ষে জ্যোতি অবলম্বনে 

তিনি আত্ম প্রকাশ করেন--তিনি স্বযংপ্রকাশ্ঈ হুইয়াও তোমার জন্ত আত্মপ্রকাশ 

করেন, এই জ্যোতিই বরণীয় ভর্গ-_এই জ্যোতিই গায়ত্রী-এই জোতিই 
তাহাকে দেখাইয়! দেয়__অন্ প্রকাশ যাহ। তাহ! অবরণীয়--তাহ1 সংসারের বস্তূই 

প্রকাশ করে। রর 
এই বরণীক্প ভর্ণ ও ভর্াধিপতি এক বন্ত। গায়্রীই ব্রক্ম। তুমি বিন্দুর 

উপরে গায়ত্রী জপিতে থাক। কি দেখিবে তখন? কুশের ব্রাঙ্গণের উপরে 

গয়ত্রী জপিয়া৷ দিলে তাহাও যখন ব্রহ্গ হইয়া! যায় তখন বিন্দুর উপরে গায়ত্রী 

জপিলে দেখিবে বিন্ুই সিন্ধু । 

এই ভাবনা করিতে হইলে আরও ভাবিও মহ্! প্রণয় । মহাপ্রলয়ে আর 
কিছুই নাই-_শুধু তিনিই আছেন। ধাহার তুমি হইতে চাও-_তিনি আপনি; 

আপনিই আছেন। প্রত্যহ মহাপ্রলগ্ন চিন্তাতে তিনিই আছেন ভাবিও। সঙ্গে 
সঙ্গে দেখিবে নিগুণ ব্রঙ্গ সর্বশক্তিমান হইয়া সগ্ডণ ব্রহ্দ। আবার নিগু'ণ 
সগুণ যিনি তিনিই জীবে জীবে আস্ম। । আবার নিগুণ সগ্ডণ আত্মা যিনি তিনিই 

»বিপদ কালে তোমার জন্থ তোমার ইষ্টদেবহার মুন্তি ধরিয়। ভিতরে বাহিরে 
ঈভাসেন। ইহাকে ভাব-_ভাবিয়। বল তোমার আমি। ধর রাম অবতারের 

কথ।। দেখ দেখি পুথথবী তোমার দেহের মত পাপভারে কলঙ্কিত হইয়াছে 

__রাবণের উঞ্নপীড়নে ধরা! পিতার নিকটে ছুঃখ জানাইতে গিয়াছেন। মানুষের 

পাপ হওয়ায় তাহারা দেবতার জন্ত কিছুই করিতে পারে না। দেবতাগণ 



তোমার আমি হইবার সাধন! । .. ৬৭ 

হবির্ভেজী। যাগষজ্ঞ বন্দ হইয়া গিয়াছে। দেবতাদের ক্লেশ অতিশয়। মানু 
দেবতার জন্ট কিছুই করিতে পারে না__দেনতাঁগণও মানুষের জন্য কিছুই করেন 
ন1। পৃথিবীর হাহাকার বড় বাড়িয়া উঠিয়াঙ্ছে। দেবতাগণের ক্লেশ ও 
পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবার জন্য ভগবান আসিবেন-_ আঁশ! দিক গিয়াছেন। 
দেবতাগণ ছদ্মবেশে পৃথিনীর সর্বস্থানে “পর্বত বুক্ষ যোধিন” হইয়া তাহারই 
অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । এদিকে রাজ রাণী ভগবানকে পুত্ররূপে পাইবাঁর 
জন্য পুত্রেষ্টি যঙ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার কতযুগ ধরিয়া! পাষাণী 
রাম রাম করিতেছেন, স্বপ্কংগ্রভা পাতালের "াশ্রমে শ্রীভগবানের অপেক্ষা 

করিতেছেন, শবরী চণ্ডালিনী শ্রীভগবানের আসিবার পথ প্রত্যহ বাট দিয়া 

পরিক্ষার করিতেছেন-খধিগণ তাহার অপেক্ষায় আছেন। আনার যাহার! 

পৃথিবীর পাঁপ ভার বৃদ্ধি করিতেছে তাহারাও গুভমুহর্তে প্রার্থন। করিতেছে 

তুমি এস--তোমার হানে মৃত্যু ভিন্ন" আমাদের আর অন্ত উপায় নাই। এই 
ভাবে ঠাকুরকে ভাবনা করিয়া তোমার আামি হইতে হইবে। ভাবিতে হইবে 
ইহ|কে, দেখিতেও হইবে ইহাকে-_লীলাকালে কতরূপে তিনি লীলা 
করিয়াছেন_-ইহ! দেখিতে দেখিতে তীহ|তেই ডুবিয়া থাক_আবার ইহারই 
কগ।-_ইনি ভক্তের সঙ্গে সাধকের সঙ্গে যে কথা কহিয়াছেন, সেই কথাই শ্রবণ 

কর। নন্ত কিছুই ভাবিওন! আর কিছুই দেখিও না 'আর কোন কথাই শ্রবণ 
করিওনা। হাতে পায়ে কার্য করঃ ভানা কর ভগবান লইয়]। 

বৈরাগা কর বিষয়ে, মনকে করাও শম অভ্য।স 'অর্থাৎ সব ঘসর মসর 

ছাঁড়াইয়া ভগবানে বসীও-_-আর চক্ষু কর্ণকে করাও দম অভ্যাস অর্থাৎ আর 

ফি দেখিবে আর কি শুনিবে ?--তাকেই দেখ, তার কাই শ্রবণ কর। এই 

ভাবে “তোমার আমি” হওয়ার সাধনা কর। এই ভাবে জীবন কাটাইয়! দ।ও। 

সর্ব শাস্তি ইহাই। 
“তোমার আমি” মাধন। করিতে করিতে অনুভব করিতে পারিবে “ভুমি 

আমার” । শেষে যাহা, তাহার জন্ট সর্বকর্ম াস-_ব1 মুখ্য পন্্যাস। “তোমার .. 

আমি” সাধিয়! ফল সন্যাদ কর, করিয়া গৌণ তাবে নিত্য সন্ন্যাসী হও-তারপরে * 

সন ত্যাগ করিয়। মুখ্য সন্ন্যাস কর। জীবনকে এই জন্মে সফল করিবার জন্ই 

এই সমস্ত সাধন! | «৯ 



বৈদিক আর্যযজাতি স্বভাবতঃ রাজভভ্ত | 
| ূ ( পুর্বানবৃত্তি) 

সর্বদশীচৰেদ বলিয়াছেন-_ পুর্ব কল্পে যেরূপ ইন্দ্র ছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র 

হইতে ইদানীস্তন ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এইরূপ সোম হইতে গমের, অগ্নি 
হইতে অগ্নির, তব! হইতে ত্বষ্টার এবং ধাতা৷ হইতে ধাতার জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ 

পর্ব, পূর্ব স্থষ্টি অনুমারে ইদানীন্তন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্থষ্ট হইয়াছেন। অথবা 

ইন্ত্রত্ব প্রাপক কর্ম হইতে ইদানীন্তন ইন্দ্রের অভিব্যক্তি হইয়াছে) অতএব ইহাই 

সতসিদ্ধান্ত যে, মনুষ্য হইতে বা মনুষ্যত্ব প্রাপক কর্ম হইতে মানুষের স্থষ্টি হয়। * 

জিজ্ঞান্ু__ নবীন ক্রমাভিব্যক্তিবাদের সমাঞ্জোচনার ইহা উপযুক্ত অবসর না 

হইলেও, যে নিমিত্ত আপনি এই মকল কথা বলিলেন, তাহা আমি একটু বুঝিতে 
পারিয়াছি, এ স্থলে এই সকল কথ! বলিবার যে বিশেষ উদ্দেশ্তট আছে, তাছ। 
আমি কিয় প্রমাণে মন্ুভব করিতে সমর্থ হইয়ছি। নেদচিত্রিত রাজা ও 

ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হইলে, যথাযথভাবে বিশ্বের সর্বপ্রকার ভাবের 

তত্বান্সন্ধান করিতে হইলে, ক্রমবিকাশবাদ ও বৈশেধিক সৃষ্টিবাদের পর্যা।লোচন। 
যে 'অত্যাবশ্ক, তাহ! স্বীকার করিতে হইবে। নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ 

রাজার দৈবতত্ব, রাজদ্ব প্রাপক যোগ্য কর্ম হইতে রাজার উৎপত্তিতত্ব উপলব্ি 

করিতে পারেন-্লা, এই নিমিত্ত বাক্তি বিশেষকে রাজা বলিয়। মানিব কেন, 

তাহাদের মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হয়, তাহার! এই নিমিত্ত এক রাজায়ত রাজের 

পরিবর্তে সাধারণত্ন্্র রাজ্যের প্রার্থনা করেন। ধাহার। ঈশ্বর নামক পদার্থের 

অন্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তারা কি কখন রাজাতে দেবতাবুদ্ধিকে অজ্জোচিত 

ন1 বলিয়! থাকিন্তে পারেন ? ঈখরভক্তি ও রাজভক্তি বস্ততঃ এক পদার্থ, এই 

কথার অভিপ্রায় কি, বিশুদ্ধভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশুদ্ধতাবে 

'ঈশ্বর,' 'রাজা” ও “ভত্তি* এই তিনটা পদার্থের তত্ববিচার যে অবশ্ঠ কর্তব্য, তাহ! 

বলা বাহুল্য। *ঈশ্বর” ও *রাজ1” এই পদনবয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইলে, 

এই 

* পইন্দ্র/ দিনঃ সোমা সোঁমে| অগ্নেরগ্রিরজায়ত। 

বষ্ট। হ জভ্তে তই ধডুধ1তাজায়ত (”-_অথর্ববেদসংহিত্। ১১১০৯ 



বৈদক আর্ধ্জাতি শবতাঁরতঃ রাঁজভক্ত । ৬৯ 
শে 

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের রূপ নয়নে পতিত হইবেই। যেকোন পদার্থ হোক্, 
তাহার তত্ববিচার করিতে যাইলেই, কম্মতত্বের বিচার যে সর্বাগ্রে কর্তব্য, তাহ! 

উপলব্ধি হয়, কারণ কম্মই দেনমনুষ্াদি জগতের মুল কারণ। কার্ষেঃর 
স্বরূপাবধারণ যে কারণের স্বরূপ নির্ণয়কে অপেক্ষা করে, তাহ। নিঃসন্দেহ। 

আপনি এই নিমিত্ত কর্মতন্ব সন্ধে নংক্ষেপে কিছু বলিয়াছেন। হেকেল্ তাহার 

মানুষের ক্রমবিকাশ (19 7৬০1061০৮, 01 1181) ) নামক ওগ্রন্থে মানুষের 
পূর্বপুরুষদিগের নাম ও কূপের দর্ণন করিয়াছেন, তিনি স্টোটিষ্ট পূর্বপুরুষ 

(7১:০6650 9110956075 ), কমিমদূশ পূর্বপুরুষ ( /০111100 8799৯6018 ), 

মত্ল্তসদৃশ পূর্বপুরুষ ( দ1৭1)]100 8110996975 ) বানর পূর্বপুরুষ (4709 

£09960£3 ), মন্থষের এই সকল পূর্ববপুরুথের নাম, রূপ, কর্ম ও বন্ধুবর্গের 
বিবরণ করিয়াছেন। প্রাণিদেছের সংস্থানগত, সাদৃশ্ঠকে ক্রমবিকাশবাদিগণ 

এক জাতীয় জীব হইতে যে ক্রমশঃ 'অসংখ্যেয় জীবের অভিবাক্তি হইয়াছে, 

তাহার গ্রমাণরূপে আশ্রন্ন করিয়াছেন। বেদ এবং বেদমুলক শাস্ত্র সমূছের 

উপদেশ, শরীর ভোগায়তন, পুণ্যাপুণ্যাম্মক কন্ধের ভোগের নিমিত্ত শরীরের 

উৎপত্তি হয়। পূর্ববক্কত কর্মের সংস্কার লিঙ্গ বা হুক্ষাদেহে লগ্ন হইয়া থাকে, 

পূর্ব্বশরীরে যে জীব, বেরূপ কর্ম করিয়াছে, সেই জীবের লিঙ্গ বা সথক্ম-শরীর 
তদৃপযুক্ত স্থুণদেহ প্রাপ্ত হয়। সন, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভাগ বৈষম্য- 

ব্শতঃ যতপ্রকার কম ইইঈতে পারে, ভোগায়তন দেহ তত প্রকার হওয়াই 

প্রাকৃতিক নিয়ম। দেহের প্রত্যেক দস্ত্রের উৎপত্তি গুণএফ্পের ভিন্ন ভিন্ন রূপ 

মাত্র! ব! ছন্দান্ুপারে হইয়া থাকে । যেকপ কম্মদ্ধার। প্রেগিত হইলে, পরমাণু, 

সকল পরম্পর যত সংখ্যায়, যে ভাঁবে সন্মর্িত হইয়া, যে যন্ত্র নির্মাণ করে, তাহা 

স্থির 'আছে। অতএব কম্মতত্বের [শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন কার্ষে)র 

সম্যগজ্ঞানের যে উৎপত্তি হইতে পারেনা, তাহ! স্বীকার করিতে হইবে। 

ক্রমবিকশবাদীরাও যে কর্ম্মতত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা! করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে 
গন্দেহ নাই, তবে তাহার! বেদ-ও-ব্ধমূগক শাস্ত্র গ্রগ্ঠোতিত কর্মতত্বের স্বরূপ 
যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারেন নই বলিয়। তাহাদের সিদ্ধান্ত সদোষ হইয়াছে। 

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমরণ করুন। “ঈশ্বরভক্তি” ও প্রাজজতক্তি” বৈদ্দিক 

আর্্জাতির অগ্নির তাপের স্তায়, জলের শৈত্যের মত স্বাভাবিক, ধর্ম শাস্ত্র ও 

যুক্তি দ্বারা তাহ! গরতিপাদন করুন। প্রাজতক্তি” ব্যতীত বৈদিক আর্ধ্যজাতির 

পরলোক বিশ্ব।নাদি বহু ইতর ব্যাবর্তকু স্বাভাবিক ধর্ম আছে, তাহাদের নাম 



৭৩ . উত্লব। 
ন্ 

গ্রহণ ন। করিয়া রাজতক্তিফেই আপনি যে বৈদিক আধ্যজাতির ইতর ব্যাবর্তক 
অসাধারণ ধর্মুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? আমার এই গ্রশ্নের 

সমাধান করিয়া দিন। আপনি বঙ্গিয়াছেন, বিশুদ্ধ আধ্যজাতির দৃষ্টিতে 
দ্ীশ্বরভক্তি” ও পরাজভক্তি” স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। ধাহার ঈশ্বর ভক্তি 
নাই, রাজাতে স্বভাবতঃ দেবতা বুদ্ধি নাই, তাহার প্রকৃত রাজভক্তি হইতে 

পারেনা । অর্ুনকৃত বৈদিক আধ্যজাতির দৃষ্টিতে “ঈশ্বর”, “বেদ” বা ধর্মুই 
গ্রকৃত রাজ ঈমর্ধতৌম যথার্থ শাসনকর্ত। ব| সর্বপদার্থের নিতানিয়ন্থা। 

আপনি বলিয়াছেন, পরলোকে যাহার নিশ্বাস নাই, যিনি আসন্ন চেতন, শাস্ত 

দৃষ্টিতে তিনি গ্রকৃত আস্তিক নহেন এবং 'প্রকৃত আস্তিক ন! হইলে, গ্রকৃত 
“ঈীশ্বরভক্ত” বা যথার্থ “রাঁজ ভক্ত” হওয়া সম্ভন নহে। 'আপনি বলিয়াছেন, 

প্আনাদি কর্দরতত্বে যাহার দৃঢ় গ্রতায় নাই, অনাদি কর্ম বৈচিত্র্যই এই 

পরিদৃশ্টমান্ জগতের বিবিধ স্থষ্টি-বিচিত্রতার কারণ, যিনি ইহা বুঝিতে না বিশ্বাস 
করিতে অপারগ, সর্বাকম্মফলপ্রদের, সর্বকর্াধ্ন্ষের তব নিরূপণ করিতে 
তাহার। কখনও সমর্থ হন না, রাজা ও প্রজার প্রকৃতরূপ তাহাদের বুদ্ধি দর্পণে 

গ্রতিফলিত হইতে পারেনা” । আপনি বলিয়াছেন, হার্বাট" স্পেন্সার, ভারুবিন্ 
প্রভৃতি ধীমান্ ক্রমবিকাশবাদীর! যে ঈশ্বরের অস্তিতে বিশ্বাস, রাজাতে দেবতা 

বুদ্ধি প্রাথমিক অল্পজ্ঞ, অসত্য মানুষদিগেরই হইয়। থাকে, এইরূপ মত প্রকাশ 

করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের 'শভানই তাহার কারণ, রাজা ও গ্রজাতন্বের 

অসম্যগ দর্শনই তাহার হেতু, কর্মতন্বের অসম্পূর্ণ পরিচয়ই তাহার নিদান, বৈদিক 

সংস্কারাভাব বশতঃ.বেদের অবিকৃত বা পূর্ণরূপ দেখিতে না পাওয়াই তাহার 
মূল কারণ। আপনার এই সকল 'অতিমাত্র গম্ভীরার্থক, সারবৎ, বিশ্বতোমুখ 
উপদেশ সমূহের তাতপধ্য যদি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তাহ! হইলে, 

আমার থে কত উপকার হইবে, আমি যে কিরূপ লাভবান্ হইব, তাহা বর্ণনীয় 
নহে। আমি যাহাতে আপনার এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে 

পারি, আপনি আমাকে সেইরূপে ইহাদের প্রকৃত আশয় কি, তাভা বুঝ!ইয়। দিন। 

“শ্বরভক্তি” ও প্রাজভ ত্র” ৈদদিক আধ্যজাতির অগ্নির তাপের স্টায়, জলের 

শৈত্যের মত স্বাভাবিক ধর্ম, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছ। 
হইতেছে। ূ 

ব্ক্ত_বৈদিক আর্দ্জাতি ম্বভাবতঃ রাদতক্ক, ঈশ্বরভক্তি ও রানভক্তি 



বৈদিক আর্ধ্যজ্যতি স্বভাবতঃ রাঁজতত্ত । ৭১ 

বৈদিক আধ্যজাতির অগ্নির তাপের স্তায়, জলর শৈতোর মত স্বাভাবিক ধর্ম, 

এই কথ৷ শুনিয়া! তোমার কোন্ কোন্ ধিময়ের বিশেষতঃ জিজ্ঞাসা হইয়াছে? 
জিজ্ঞান্থ__স্বভাবের অন্তথ! হয়না, স্বভাব অনপায়ী, বৈদদক আর্ধাজাতি যদি 

স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত হন, নিপর্গতঃ রাঙ্গভক্ত হন, অগ্নির তাপের স্ঠায়, জলের 

শৈত্যের মত উঈশ্বরভক্তি ও রাঞ্জভক্তি বৈদিক আর্ধাজাতির যদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্খু 

হয়, তাহ! হইলে কি এ জাতির কখন রাজভভ্তির হ্রাস হইতে পারে? তাহ! 

হইলে বৈদিক আধ্জাতিতে কি নাস্তিক থাকিতে পায়ে? বৈদিক 

আর্ধ্জাতিতেও চার্বাক্ ছিলেন, জৈন ছিণেন, বৌদ্ধ ছিলেন, নিত্য ঈশ্বরের 

অস্তিত্ব কোন গ্রামাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, যিনি মুক্তকণ্ঠে নির্ভয়ে এই কথা 

বলিয়াছেন, যুক্ত দ্র! এই মত স্থাপনের চেষ্টা) করিয়াছেন সেই কপিল যে 

জীতিতে জন্মগ্রহণ করিপ্লাছিলেন, বুদ্ধাদির সর্ববজ্ঞত্ব ( অন্মবাদিবৎ পুরুষত্ব বশতঃ, 

আমরা যেমন পুরুষ, বুদ্ধাদিও সেইরূপ পুরুষ, আমর যে নিমিত্ত সর্বজ্ঞ নই, 

বুদ্ধাদিও সেই নিমিত্ত সর্বজ্ঞ নহেন) যে প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, দেই 
প্রকার জগতঅষ্টা গ্রজাপতির জগতসই্ত্ব নিষেধা, প্রজাপতিরও সেই প্রকার 
জগত ত্ব সিদ্ধ হয় না, জগংঅষ্টার আমাদিগ হইতে সহজ আতিশয্য প্রতি- 
পন্ন হয় না,বিশিষ্ট ধর্ষের অনুষ্ঠান বাতিরেকে, সাধারণ লোক হইতে 
স্রষ্টার কখন আতিশয্য সিদ্ধ হইতে পারেনা, অতএব সর্বজ্ঞ, সর্বব- 

শক্তিমান জগংঅষ্টার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না,* যে কুমারিল ভট্ট 
ও প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংদকগণ উচ্চস্বরে এই প্রকার কথা বলিয়াছেন, 

তাহারা এই শৈদ্িক আর্য জাতিতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মন্তু- 

সংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ পুর্বক অবগত হইয়াছি কত রাজ! 

অবিনীঙুতাদোষে দূষিত হওয়ায়, ঈৈন্ঠ, দ্রব্য এবং করি-তুরগাঁদ সম্পৎ সম্পন্ন 
হইয়াও রাজ্যন্র্ হইয়াছেন, নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার কত রাজ! বনস্থ 

হইয়াও, সম্পদ্ধিহীন হইয়াও বিনয় বলে, অনায়াসে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, বেণ, 

নহুষ, যবন পুল সুদাস, সুমুখ, নিমি, ইহার! সকলেই অধিনয় দোষে বিনাশ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। অতএব বৈদিক আধ্যজাতি স্বভাবতঃ উশ্বরগক্ত, নিসর্গতঃ 

সি 
সপ সপ এ পপ 

* জর্ধজ্ঞবন্িষেধ্যাচ অঙ্টুঃ সগ্ভাবকল্পন! 

ন চ ধমরদৃতে তন্ত ভবেল্লোকাদ্ধিশিষ্টতা।”- শ্বোকবান্তিক সববন্ধাক্ষেপ। 



৭২ উৎসব। 

রাজভক্ত, অগ্নির তাপের স্তায়, জজণের শৈত্যের মত ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি 
বৈদিক আর্ধাজাতির স্বাভাবিক ধর্ম, কিরূপে ইহা সপ্রমাণ হইবে, তাহ। আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না। 

বক্তা_-"শ্বভাব অনপায়ী,” পম্বভাবের অন্তথা হয় না,” তুমি এই কথা 

শুনিয়াছ,কিস্ত তুমি এতদ্বাকের তাৎপর্য পরিগ্রহের, "ম্থভাব” পদার্থের তত্ব 

জনিবার যথোচিত চেষ্টা কর নাই। 

জিজ্ঞাপ্বু-ঃুতাহ। হইতে পারে, “স্বভাব” শব্দের অর্থ কি, তাহ। বলিয়া দিন, 

"বৈদিক আঞ্্যজাঁতি স্বভাব্ত; ঈশ্বরভক্ত, স্বভাবতঃ রাজভক্ক” এই স্থলে পস্বভাব” 

শব কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! বুঝাইয়া দিন। 
বক্তা-_পনিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয়ন।” সাংখা দর্শনে 

এই কথ। থাকিলেও সাংখ্য দর্শনকে আস্তিক দর্শন শ্রেণীতে পরিগণিত কর! হইয়াছে 

কেন, কুমারিল ভট্র, প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণের বিরচিত গ্রন্থ সকল, বৈদিক 

আধ্যদিগের কাছে আদর পাইয়াছে কেন, তাহ। চিন্তা করিয়াছ কি? যাহা 

হোক যথ| প্রয়োজন এবং যগাশক্তি, আমি তোমার এই সকল জিজ্ঞাপ! বিনিবৃত্ত 

করিবার চেষ্টা করিব, তোমার যে সকল বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের 

ংশয় মিটাইবার যত্ব করিব, আপাততঃ "স্বভাব” শব্দের অর্থ এবং "বৈদিক 

আধ্্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভন্ত” এই স্থলে যে অর্থে *ন্বভা৭” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে 
তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

“বৈদিক আর্ধ্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত” এই বিষয়ের আলোচন। করিবার 

উদ্দেশ্য কি, এই বিষয়ের আলোচন! দ্বারা কি লাভ হইতে পারে, তাহ! তুমি চিন্তা 

করিয়াছ? 

জিজ্ঞান্থ--“বৈদিক আর্ধ্জা ত স্বভাবতঃ রাজভক্ত” ইহ! প্রতিপাঁপন করিবার 

প্রয়োজন কি? আমি পূর্বেই আপনাকে তাহা জিজ্ঞাস! করিয়াছি । 

বক্তা তুমি পুর্বে যে ইহ! জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমার মনে আছে, 
আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়াছ কিনা, যদি তুমি 

এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া থাক, তবে বল শুনি, তোমার এ সন্ধে কি ধারণা 

হইয়াছে? তুমি কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ ? 



বৈদিক আর্ধযজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত । রর ৭৩ 

জিজ্ঞান্ছ_-রোগের স্বরূপ জানিতে হইলে, দেহ ও মনের স্বাভাবিক 

'অবস্থার-_স্বাস্থ্ের স্বরূপ প্রথমে নিরূপণ করা আবশ্তক হইয়। থাকে, কারণ 
স্বভাব বা স্বাস্থ্যের বিচাতিই রোগ । রাজভক্তি বৈদিক আর্জাতির স্বভাবসিদ্ধ 
ধর্ম, ইহ! যণ্দ সত্য হয়, তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হুইবে, স্বভাবতঃ রাজভক্ত 

বৈদিক আর্ধজাতি রুগ্ন ন1 হইলে, স্বভাব বিচ্যুত না হইলে, রাঙ্গবিদ্বেধী হইতে 
পারিতেন না। স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্ধ্যজাতির ইদৃনীং র! রাজভক্তির 

হাস হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, মানিতে হইবে, দৈদিক আর্ধাজাতিতে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়া, যাহার! রাজভক্তি বিরহিত হইয়াছেন, ধহ!দের হৃদয়ে রাজবিদ্বেষ 

স্থান পাইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্য বিচ্যুতি হইয়াছে, তীহার। রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। 
রগ্নাবস্থার পুনঃ সন্ধান করাই, রুগ্রকে তাহার স্বাস্তাবিক অবস্থাতে লইয়া 
যাওয়াই চিকিৎসা । আপনার প্রয়শ্চিস্ত বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পর্ধক ধারণ। 

হইয়াছে, চিকিৎসা ও প্রায়শ্চিত্ত সমানার্থক, চরকসংহিতাতে প্রায়শ্চিত্ত চিকিৎসার 

প্রতিশব্দ রূপে ধৃত হইয়াছে ।* ছুংথ নিবৃত্ত ও সুখ গ্রাপ্তিই পুরুযার্থ, হছঃখ 

পর্রহার ও স্ুখপ্রান্তির নিমিত্ত সকলে কর্ম করিয়া থাকে, ছঃখ পরিহার ও 

স্থথপ্রাপ্তিই কর্মের প্রয়োজন। বৈদিক আধ্যজাতির কি করিলে হঃখ নিবৃত্তি 

হইবে, রুগ্ন বৈদিক আর্যাজাতির রোগের প্রতিক্রিয়া হইবে, নষ্ট বৈদিক 

আর্ধ্যজাতির পুনঃ সন্ধান ব! প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহ! স্থির করিতে হইলে, বৈদিক 
আধ্যজাতির স্বাভাবিক অবস্থার তন্বানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য, সন্দেহ নাই। 

ঈশ্বরভক্তি ও রাঁজভক্তি বৈদিক আর্ধযজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, ইহা! যন্দ সতা হয়, 

তাহা হইলে রুগ্ন বা স্বভাবচুযুত বৈদিক আধ্যজাতির চিকিৎসার্থ ঈশ্বরভক্তি ও 

রাজভক্তি যে বৈদিক আর্ধ্যজাতির স্বভাব তাহ! প্রতিপাদন করিতেই হইবে। 

“বৈদিক আর্ব্যজাতি শ্বভাবতঃ রাজভক্ত,” ইহা! প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি, 

তাহা চিস্ত করিয়া আামার যাদূশ অনুভৰ হইয়াছে তাহ! আমি নিবেদন 
করিলাম। 

বক্তা--তোমার কথ। শশুনিয়, আমি মুখী হইলাম। পরে যথা প্রয়োজন এই 

বিষয়ের আলোচনা! কর! যাইবে, অধুন! *স্বভাব” শব্দের অর্থ বিচার করা যাক্। 

* প্চিকিতসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধম্। 
প্রা়শ্চিত্তং প্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনংহিতম্ ॥ ১ 
বিস্তান্তেষজনামানি ভেষজং ছ্বিবিধঞ্চতৎ। 
বস্থ স্তৌজন্বরং কিঞ্চিৎ কিঞিদার্তগ্ত রোগনুৎ ॥”- ২_-চরক সংহিতা 

চিকিংসিতস্থান 

১০ 



শ্ীসীত! শরণং মম। 

রমাবোধ। 

সীতাতত্। 

বক্তা _শিবরাম কিন্কর । 

জিজ্ঞান্থ__-রম!। 

“ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তিত্রয়ং যদ্তাবসাধনম_। 
তদ্বহ্ষসন্তাসামান্যং সীতাতত্মুপাম্মছে ॥৮% 

বন্ত।-_ রমা! আঙ্গ সীতা নবমী । 

জিজ্ঞান্--পাঁজীতে (শুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা) একখানি ছবি দেখিয়াছি, এ 
ছবির নীচে লেখা আছে ্শ্রীশ্রীপীতানবমীব্রতম” ৷ দাদ! এই মাসের এই 
তিথিতে সীতাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তা'ই কি, ইহার নাম পসীতানবমী” 

হইয়াছে? 

বক্তা-_ঠা।, আজ ব্রহ্গবিছ/।স্বরূপিণী, সর্ববেদময়ী, সর্ববদেবময়ী, সর্বলোকময়ী, 

সব্বকীনত্তিমরী, সর্বধর্মময়ী, সর্বাধার কার্ধা-কারণময়ী, ইচ্ছা-জ্ঞান ও ক্রিয়াখক্তিময়ী 

বিশ্বমাতা মহালক্মী সীতাদেবীর জগতের হিতার্থ স্থুলরূপে পৃথিবীতে 

অবতরণের দিন, আজ পৃথিবীর কত আনন্দের দিন, কত সৌভাগোর 
দিন। জগতকে বিশুদ্ধ জ্ঞান, ভক্তি শিখাইবার নিমিত্ত, নিখিল কোমল ভাবের 

পপি পপি সপ কী পল আস ০ শা ৭ পনি 

* সীতাঠত্ব কি, উদ্ধত শ্লোকটী দ্বারা তাহাই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ের স্বরূপ জ্ঞান দ্বার! যে ভাব বিমল বুদ্ধি 

দূর্পণে প্রতিফলিত হয়, সেই ব্রঙ্গসত্তাসামান্ত-সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময ব্রহ্গ 
ভাবই সীতান্তন্ব। সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সীতা সর্বববেদময়ী, 

সর্বদেবময়ী, সর্বালোকময়ী ( “সা সর্ব্ববেদমনী, সর্ধবদেবময়ী, সর্বলোকময়ী* *** _ 

সীতোপনিষৎ)। ণ্পীত| সর্ধ্বেদমরী* এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহ! জানিতে 

হইলে, বল! বাহুল্য, বেদের স্বরূপ প্রথমে জানিতে হইবে। খগাদি বেদত্রয় যে, 

ইচ্ছ। ক্রি ও জ্ঞানশক্কি স্বরূপ যথাস্থানে তত্প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইবে। 
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নিমলয়প দেখাইবার জঙ্ট জগগ্যাতার এই ছুঃখময় মর্ত্যধামে স্লূপে প্রকিত 
ছইবার দিন। আহা! কোন অবস্থাতেই যাহার চিত্ত সর্বাডিরাম রামরূপ ভিন্ন 
অন্তরূপে গমন করেনা, ধাঙার চরিত্র ম্মরণ করিলে পাতিব্রঙোর বিমল ছবি 

নয়নে পতিত হয়, পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে, কোন কালে, কোন কবি যাঞার 

আদর্শ চরিত্রের পূর্ণ ছবি কল্পন| তূলিক1 দ্বারাও মকিতে পারেন নাই, যাহার 
মাতৃভাবের উপম! নাই, পাতিবত্যের তুলনা নাই, ধীহার ধৈর্যের সীম! নাই, 

কোমলতার দৃষ্টান্ত স্থল নাই, ধাঙ্গার বিমল তেজান্বতা অনুপমেয়; জার শরণাগত 
তক্কের প্রতি প্রেম, হঃখিহের গ্রতি করুণ! অতুলনীয়, ধাঙ্াব সু্লিগ্ধ সোমময় 
হৃদয় দেখিয়া, অগ্নিকেও শীত বীর্দ্য হইতে হইয়াছিল, ধাছার সমান তপস্থিনী 

ত্রিলোকে নাই, পরম।ঝ্মরকে পাইবার নিমিত্ত জীবের কি ভাবে সাধনা করিতে 

হয়, বিনি কৃপা পূর্বক জীনকে তাহা! শিখাইয়। গিয়াছেন, অজ্ঞানের নাশের 

জন্য (কিরূপ কঠোর তপশ্চরণ আবশ্যক, জগত স্বামীকে স্বামিরপে লাভ করিতে 

“সীতা” শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাধারণের চিন্তে যে ভাবের উদয় হয়, সে ভান 

হইতে সীভাকে সর্বাবেদময়ী বলিয়! 'অনধারণ করা! অসস্তব। “সীতা ভগবতী 
জ্ঞেয। মুল গ্ররূতি সংজ্িতা”--লীতোৌগনিষৎ। সীতোপনিধৎ বলিয়াছেন, 
“সীতাঁকে মুল প্রকৃতি সংঞ্জিত ভগনতী বলিয়| জানিবে”। সীঙ্োোপনিষদের এই 
কথাও মে তর্বোধা বা অবোধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

“গা দেনী ত্রিনিধা। ভবতি শক্ত্যাস্মন। ইচ্ছাশক্তি: কিয়াশকিঃ 

সাগ্ষ।চ্ছক্তিরিতি” ॥- সীতোপনিষৎ 

অর্থাৎ সীত।দেবী শক্তা।কআাতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও সাক্ষাৎ শক্তিভেদে 

ত্রিবিধা। সীতোপনিষদে সীতাদেনীকে মূল প্রকুতি ও গ্রণন স্বরূপিণী বল! 

হইয়াছে (“মুল গ্রাকৃতিরূপত্বাৎ স। সীতা প্রকৃতি: স্থৃতা। গ্রাণৰ প্রকৃতিরপত্বাৎ 

|! সীতা। প্রকৃতিরচাতে ॥৮- সীতোপনিষৎ)। সীতাদেবীকে মুল প্রকৃতি বা 

গ্রাণব ম্বরূপিণী বলতেই ( পরে পিশদভাবে ন্যাগা। করা হইবে ) সীতাদেবী যে, 

সর্বববেদমর়ী, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই শক্কিত্রয়ের ততজ্ঞানই যে সীতাতত্ধের 
গ্রাকাশক তাহ! হুচিত হষ্টয়াছে। গজ্ঞান,” পৃক্রয়।” ও “ইচ্ছা” ইহারা সব্ব, 

রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্সিক। গ্রকৃতিরই কাঁধ্য। “অথাতন্ত্রিগুণাত্মকঃ সংন।র 

উতাচাতে। সন্বং রজস্তমশ্চেতিগুণ! ভবণন্ভ। তাদৃশ জ্ঞানেচ্ছ! ক্রিয়াক্রমনিয়মেন 

গুণাঃ বেদিতব্যা ভবস্তি 1”--মহর্ষি গার্গথায়ন প্রণীত গ্রণববাদ। 
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হইলে, কিরূপ সাধম! করিতে হয়, তাহা! জানাইবার উদ্দেশে যিনি “বেদনভী* 

জপ ধারণ করিয়াছিলেন, বেদের 'আশ্রয় ঢাত হইলে, শাস্ত্রের কিরূপ দূর্গাতি হয়, 
বেদ ছাড়! শান্স ও রাম ছাড়! সীতা যে সমান, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যিনি 

বিবিধ লীল! ক€রগাছেন, এরশ্বর্যামদেংম্মন্ত কামোপহত 'অবিবেকীর কিরূপ গুরবস্থা 

হয়, জগৎকে যিনি স্পষ্টভাবে তাহা শিপাইয়াছেন, ধাচার কৃপায় মৃত জীবিত 

হইয়াছে, সর্বববিগ্ভাশবীরিণী সেই সীতাদেবীর আজ পৃথিবীতে স্থলরূপে 

অবতরণের শু্তিন।, 

জিজ্ঞান্থ-_- দাদ! ! নীতা রাম কে, তাহ জানিনা, কিন্তু শিশুকাল হইতেই এই 

মধুর নাম শুনিয়া আদিতেছি, “মীতারাম” নাম গুনিতে শুনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, 

ভাজিয়। থাকে, এই মধুময় নাম শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়াছি, এখনও 
হইতেছি। দাদাগে।! গুনিয়াছি, এই নাম শুনিতে, শুনিতেই নাকি আমি 

ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আপনার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত এই নাম গ্রভাবেই নাক 
আমার মাতৃদেবীর অসহা গ্রসব বেদনার উপশম ভুইয়াছিল। জামি মার প্রথম 

সন্তান, এ ছুঃখিনীকে প্রসব করিতে সরলতাক্স প্রতিমুণ্তি আমার মাতৃদেবীকে . 

নাকি বড় কষ্ট পাইতে হইগাছিল। যাতনা যখন অসহা হইয়াছিল, শ্ীীনিয়াছি, 

মা! তখন 'আপনাকে সন্বেধন করিয়। স্থহদর়কে বিগলিত করে এমন স্বরে 

বলিয়াছিলেন, “বাবাগে। ! তুমি যে, নকলের ছুঃখ দূর কর, তুমি যে করুণাময়, 

তবে আমার এত কষ্ট দেখিয়াও, তোমার দয়। হইতেছে না কেন? মামি যে, 

আর সহিতে পাচ্চিনে”) মা'র ক্ষীণ স্বরের এই কাতর প্রার্থনা আপনর 

সহজ কোমল হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল, আপনি তখনি ণ্জয় 

গীতারাম জয় সীতারাম” এই নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ধন্। সীতারাম 

নামের গ্রভাব। ধন্ত 'আপনার নাম বিশ্বাস, মা! আমার তংক্ষণাং 

আমকে প্রসব করিয়াছিলেন, ম।'র সকল কণ্ট তখনি দূরীভূত হইয়াছিল। তা'ই 

বলিতেছি দাদা ! “সীতারাম” কে, তাহা জানি না, কিন্তু শিশুকাল হইতে 

এই মধুর নাম শুনিয়া আিতেছি, অর্থ না জানিলেও, চুঃখহর এই পব্বত্র নাম 

উচ্চারণ করিয়! থাকি । নীতাদেবী সম্বন্ধে আপনি কত কথ। বলিলেন, আমার 

বড় কষ্ট হচ্চে, আমি 'আপনার এ মধুময় কথ! সকলের অর্থ বুঝিতে পারিলাম 
ন1। তবে অর্থ বুঝিতে ন! পারিলেও, এ মকল কথা শুনিয়! খুব আনন হচ্ে। 
 বক্ত।-যে নকল কথ।র অর্থ বুঝতে পারিতেছ না, সেই মকল কথ! শুনিয়া 

তোমার যে মানন্দ হচ্চে, তাহার কারণ কি, বলিতে পার রম! ? 
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জিজ্ঞান্--তাছাত বলিতে পারি মা দাদ! 

নক্তা__অঙ্ক ( কোল )-শায়ি শিশু, মূমধুর সলীত শুনিয়। হর্ষযুস্ত ছয়, বিষধর 

সর্প বংশীধ্বনি গুনিয়! ফণ! বিস্তার ক'বে আনন্দে ছুলিতে থাকে, মুগ মনোরম 

সঙ্গীত শ্রবণ পূর্বক ব্যাপের হাতে প্রাণ লম্পণ করে। দেখ ইহাদের মধ্যে 

কেহইত সঙ্গীত কি, তাহ! জানে না, তথাপি মধুব সঙ্গীত শুনিয়া! যে কারণে ইহাদের 
আনন্দ হয়, সেই কারণে “মীতারাম” এই নামের অর্থ কি, সীতারাম কে তা 

ন| জানিলেও সঙ্গীতময় মধুর “সীতারাম” এই ধ্বনি তোম্ংর “হদয়কে আনন্দে 

পূর্ণ করে, সেই কারণে সীতাদেনী সম্বন্ধে আমি যে কল কথ! বলিলাম তাহ! 

গুনিয়। (তাহাদের অর্থ ন। বুঝিলেও) তোম'র আনন্দ ছইয়াছে, ইহ। নামের 

শক্তি। আ'মযাহা বলিল|ম, তাহার অভিপ্রায় কি, তুমি কি বুঝিতে পারিলে ? 

জিজ্ঞান্তু _ভাল বুঝিতে পারি নাই, তবে যাহার অর্থ বুঝিতে পার! যায় না, 
তাদৃশ শব্%শুনিলে যে, আনন্দ হইতে পারে, তাহ! একটু বুঝিতে পারিয়াছি বলে 
মনে হইতেছে। 

বন্ত।-আমি যে সকল উপদেশ দিন, তুমি যাবৎ সেই কল উপদেশের 
গ্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিবে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস! করিবে, 

তাবৎ জিজ্ঞাস! করিতে লজ্জিত বা ভীত হইও না। যথার্থ জিজ্ঞাস! হইলেই 

জানতে পারা বায়, যথার্থ জিজ্ঞাস! লা হইলে, কেহ কিছু জানিতে পারে ন।, 

কেহ কোন প্রাপ্তন্কে লাভ করিতে পাবে না1 সীতাদ্দেবী কে, শ্রীরামচন্দ্রের 

স্বরূপ কি, যদি তোমার তাহা জানবার যথার্থ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, : 

সীতারামের কৃপায় তুমি ঈহদের স্বরূপ কি, নিশ্চয় তাহা জানিতে পারিবে। 

যে কেহ যাহা কিছু জানিতে পারে, যে কেচ যাহ কিছু.পাইয়া থ।কে, তাহ 
মীতারামের কৃপা, সীতারামের কৃপা বিনা, কেহ কিছু জানিতে বা পাইতে পারে 
না, কিন্তু সকলে ইহ! বুঝিতে পারে না, যিনি বস্তুতঃ কর্তা, যিনি বস্ততঃ সর্বব- 
কার্য্যের কারণ, যিনি বস্ত্র5ঃ সকলের মব, সকলে তীাগছাকে জানিতে পারে না, 

অজ্ঞান বশতঃ তাহাকে জানিতে চায় না। সীতারাম কে, তাহা না জানিলেও, 

নীতারাম নামের অর্থ কি, তাহা! ন| বুঝিলেও এই নাম শুনিলে (স্বভাবতঃ 

মধুরতম বলিয়া ) তোমার আনন্দ হয়, আহ! ! যে দিন পূর্ণ ভাগ্যোদয় হইবে, 

করুণাময়, সর্বাবেদময়, সর্বদেবময়, সীতারামের কৃপায় যে দিন সীতারাম কে 

যথার্থভাবে তাহা জানিতে পারিণে, সেইদিন লীতারা মই যে মধুময়, তাহ! উপলব্ধি 

হুইনে, সেইদিন নীতারামকে ছাড়িয়া! অন্ত কোন নিষয়ে মন ধাবিত হইবে না, 



থ্৮ | উস । 

সেইদিন সীতারাম ছাড়! অন্ত কোন বিষয়কে মধুর বলিয়। মনে ছইবে লা, 
সেইদিন নয়ন সর্ব পদার্থে গ্রাণাভিরাম সীতারামকে- দেখিতে থাকিবে, সেইদিন 

কর্ণ সর্ধত্র “সীতারাম" ধ্বনিই শ্রবণ করিবে, সেদিন ভিতর বাহির সীতাময় 

হইয়া যাইবে, সেইদিন যথার্থ জপ হইবে, সেইদিন প্ররুত ধ্যান হইবে, সেইদিন 

সর্বতো'ভাবে অভয় হইবার, সর্বতোভাবে রুতার্থ হষ্টবার গুভদিন সমাগত 
হুইবে। 

জিঞ্ঞন্-_-স$ন।ব* বলিতেছি, সকল কথার অর্থ, বুঝিতে ন। পারিলেও, 
আপনার এই কথাগুলি বে অমুতময়, তাহ। বুঝিতে পরিতেছি। দাদা! কি 

রূপে এই সীতারামকে জানিতে পারিব? কিরূপে এই সীতারামকে জানিবার 

ইচ্ছ। প্রবল হইবে? আপনি বলিয়াছেন, সীতাদ্দেণী সর্বাবেদময়ী, সীতাদেবী 

সর্বদ্বময়ী, আপনার এই সকল কথার 'র্থকি? প্বেদ” কি, তাহাত আমি 

জ্রানিন1, শুনিয়াছি, স্ীঞ্জাতির বেদে 'অধিক।র নাই। দাদ। ! যাহাদের বেদে 

অধিকার নাই, তাহারা কিরূপে সর্বাবেদমরী নীতাদেনীকে জানিতে পারিবে ? 

দ্বাদা! স্তরীজাতির নেদে অধিকার নাই কেন? জগন্মত। ত স্ত্রীরূপেই স্বরূপ 

(বেদরূপ ) প্রকাশ করিয়াছেন, বেধব্তী রূপত ল্গীরূপ, তবে বেদে স্ত্রীজাতির 

অধিকার থাকিনে না কেন? ধিনি সর্বশক্তিমন্রী, তিনি কি শনধিকারীকে, 

্পিকাবী করিতে পারেন না? 

বক্তা-রমা! তোমার প্রশ্ন অতি মুনার, জমি তোনার এই প্রশ্নের পরে 

(স্ত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়ে ) বিশদভাবে সমাধান করিয়া দিব, 
আপাততঃ সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয় শ্রবণ কর। 

এস্থলে বলিম। রাখিতেছি, সীতাদেনী কেবল পেদমদ্বী নছেন, মীতাদেদী সর্বাশ।স্ব- 

মম়ী, পুরাণ, ইতিহাস, ( যাহাতে স্্ী জাতিরও 'অধিকার আছে, যাহার বেদেরই 

সরল ও মধুর ব্যাখ্যা!) দর্শন ইন্যাদি সর্বাবিগ্ভাই অনুগ্রহশক্কি ন্বরূপিণী 

সীভাদেনীরই রূপ । 

ধহছার যাহ! করিবার অধিক।র ব। যোগ্যত। নাই বেদ ব। শাস্ত্র 

তাহ।কে তাহ। করিবার অধিকার দেন নাই, তাহাকে 

তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বেদ ও বেদমুলক শাস্ধ পাঠ কবিলে, জানিতে পারা মায়, অধধকার ঝ 

ধোগাত| বিচার পূর্বক বিধি নিষেধের ন্যবস্থ! হইয়াছে, যাহার যা! করিবার 
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অধিকার নাই, বেদ শাস্ত্রে তাইাকে তাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। 

পরাশরাদি স্থৃতি শান্তর অধায়ন করিলে, অবগত হওয়া! যায়, যোগ্য স্ত্রীগণ যুগ্রাত্তরে 

রহ্মচ্ধ্য পালন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন। বেদে অনেকম্ত্রী ধ্রষর নাম দৃষ্ট 
হয়। অতএব স্ত্রীজাতির কখনও .নদাধায়নে অধিকার ছিল না, তাহ! নছে। 

যাহার যাহা 'বুঝিার অধিকার নাই, তাহাকে তাহ! বুঝাইব!র চেষ্ট! করিলে 

কোন লাভ হয় কি? প্রারুতিক নিয়ম সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত, করিলে, «বুঝিতে 
পারা যায়, যাহার যাহা করিবার যোগ্যতা নাই, গ্রক্কৃতি তাহাকে তাহা করিতে 
নিষেধ করেন, তাহারও এই নিমিত্ত তাহ! করিতে স্বঠঃ প্রবৃত্তি হয় না। বর্তমান 

সময়ে ছ্বিজগণের মধ্যে যথার্থভবে বেদে পড়িবার প্রবৃত্তি যে অতাল্পেরই 

হইয়। থাকে, তাহ! বলা বাহুলা। ব্রাঙ্গণের (বেদাধ্যয়ন বাহার নিষারণ 

ধন্ম) বেদ পড়িতে অনিচ্ছা হইবার কারণ কি? বেদ পড়িবার 

অধিকার নাই, তাই এ কালের ব্রাঙ্গণেরা ম্বভাবতঃ বিধিপুর্বক বেদ পড়িতে 
অনিচ্ছুক । ক 

বেদে স্ত্রী ও পুরুণের অলৌকিক বিভাগ এবং উদারতার পরাকাষ্ঠ। 

এক্কিযঃ সতীঃ। ত। উ মে পুংস আন্ঃ।৮-_ 

খগ্রেদমংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, প্রপা ১। অনু ১১ 

বেদ তত্বজ্ঞানকেই প্রশংস। করিয়াছেন, অজ্ঞানকে নিকৃষ্ট বণিয়া নিন 

করিয়াছেন। উদ্ধত মন্ত্রাংের অভিপ্রায় হইতেছে, স্তনবৃদ্ধযা্ি স্ত্রী লক্ষণ 

বিশিষ্ট।কেই শ্শ্ত্রী* বলিয়া-_উপেক্ষা করিও না, জ্ঞানহীন!, বা তত্বজ্ঞানাঙ্জনে 

অনধিকারিণী বলিয়। নিশ্চয় করিওনা। স্ত্রী লক্ষণ বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ স্ত্রীগণের 

মধোও সদগুরুর কৃপা কটাক্ষে যথার্থ সতী- ব্রক্মবিৎ হইতে পারেন, এতাদৃশ 

্্রীদিগকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ “পুরুষ” বনিয়াই গ্রহণ করেন। পুরুষোচিত তব 
জান বিশিষ্টা স্ত্রীও যথার্থ পুরুষ বলিয়া! গ্রাহা এবং পুরুষোচিত তত্বজ্জ।ন বিহীন 

শর প্রভৃতি পুরুদ লক্ষণযুক্ত পুরুষবুন্দও স্ত্রীরপে পরিগণণায়। বেদ-শাস্ত্ের 

দৃষ্টিতে স্ত্ীজাত্যুণ্চত মোহাদি যুক্তত্ব ও তত্বজ্ঞান বিমুখত্বই স্ত্রীত্ব। "্ত্রীর বেদে 

অধিকার নাই,” এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় হইতেছে, স্ত্রীজাতিস্থলভ মোহ 



৮৩ উত্ুসব। 

বিশিষ্টের বেদে অধিকার নাই। * সীতাদেবী বেদ-শান্ত্রময়ী, তুমি যদ তাহার 
শরণাগত হইতে পার, মা! -আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, আমি . 

. অগতি, তুমি আমার উপায় ভূত, সর্বাশ্রয' তুমি আমার আশ্রয় হও, আমাকে 

তোমার সর্ধবাধার চরণে গ্রহণ কর, সর্ধাস্তঃকরণে, সরলভাবে এইরপে “সাহীকে 
আত্মনিবেদন করিতে পার, তাহা! হইলে, তুমি কৃতার্থ 'হইবে। 

বে ব্যন্ি এইভাবে সীতাদেবীর প্রপন্ন হইতে পারেন, তাহার সর্ব অভাব বিনষ্ট 
হয়, তাহার সর্বপ্রকার তপঃ কৃত হয়, তাহার ততক্ষণাৎ সর্বতীর্ঘে গমন, সর্বযজ্ঞের 

অনুষ্ঠান, সর্বদান প্রভৃতি ধন্বীচরণের ফল প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে, মোক্ষ তাহার 

করগত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই । 1. | 

ভিজান্ু-দাদা! কি অমৃতময় উপদেশই দান করিতেছেন। আমি কিরূপে 
সীতাদেবীর চরণে সর্ধাস্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিত্তে পারিব? কি করে তাহাকে 

জানিতে প্রারিব, তাহার স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইব? ' ক্রমশঃ 
শপ ক ০৯, ০০০০ ৯১ জা ৯ 

%ৎ » প্যা লোকে প্রসিষ্ধাঃ স্থিয়ঃ সতীঃ সন্্রপ| গুরু কটাক্ষেণ “সদেব সোমোদমগ্র 
_আসীৎ' ইত্যাদি শ্রতুক্তং সঘ্বস্ত বৃদ্ধা! তদনুতবেন তদ্রূপা বর্তৃস্তে, তা উ তা 
অপ স্ত্রিয়ো মে মতে পুংস আহব্রক্গবিদঃ পুরুষান্ কথয়স্তি। যগ্চপি শরীরে 

স্তনবৃদ্ধযাদি স্ত্ীলক্ষণং “দৃশ্ঠতে, তথাপি পুরুষোচিতং তত্বজ্ঞানমস্তীতি পুরুষ 

লক্ষণ সঞ্তাবাৎ পুরুষত্বং তাপ।মণ্ভজ্ঞ।ঃ কথয়ন্তি।” *** *--তৈত্তিরীয় 
আরণ্যক ভাষ্য । 

1 প্কৃতান্তনেন সর্বানি তপাংসি তপতাং বর। 

সর্বেতীর্থাঃ সর্বযজ্ঞাঃ সর্বদানানি চ ক্ষণাৎ ॥ 

কৃতান্তনেন মোক্ষস্চ তন্ত হস্তে ন সংশর:1”-_অহিবুপ্ধা স্ুহতা 

” [১৭ অধ্যায় 



শ্ীসদাশি বঃ 

শরণং 

রম বোধ 

শিবরাত্রি ও শিবপুজ! |: 
বক্তা__ভার্গব শিবরামকিস্কর 

জিজ্ঞাস্থ-_-রমা 

জিজ্ঞান্থ-_দাদা ! শিবরাত্রি কি? শিবরাত্রিতে অনেকে উপবাস করেন, 

শিবপুঞ্জ করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, কেন করেন? শুনিয়াছি, শিবরাত্রিতে 

উপবাস করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, প্রহরে প্রহরে শিবপুজা করিলে, 

আশুতোষ বড় সন্তুষ্ট হন, যে যাহ! চায়, তাহাকে তাহ! দেন, শিবরাত্রি ব্বত, 

করিলে শিব যে বিশেষতঃ স্তষ্ট হন তাহার কারণ কি? শিবচতুর্দশীতে উপবাস 

করিলে ও রাত জাগিলে, আশুতোষের সন্তোষ হুপ্ন কেন, আমার তাহ! জানিতে 

ইচ্ছা হয়। কিরূপে শিবপুজা করিতে হয়, আমি তাচ৷ জানিনা, তাল করে 

শিবগুজা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি দয়! করে আমাকে ভাল করে শিবপুজা 
করিতে শিখাইগ্! দিন, শিবচতুর্দাশী ব্রত করিলে শিব কেন বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন, 

তাহা বুঝাইয়। দিন | ... 
বন্ধ।-_শিবরাত্রি কি, শিবরাত্রি ব্রত করিলে, আশুতোষ বিশেষতঃ সন্ত 

হন কেন, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিলে কি ফল হয়, তাহ! জানা উচিত, 

আমি তোমাকে গ্রই-সফ্ষল বিষয়, যথাসস্তব স্পষ্ট করে বুঝাইয়! দিতেছি, তুমি 

সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। “শিবরাত্রি” কাহ।কে বলে, তাহা জানিতে হুইলে, 

প্রথমে “শিব” ও প্রাত্রি” এই শঙ্গদ্বয়ের অর্থ কি তাহ! জানিতে হইবে। 

. উপবাস" ও 'রাত্রিজাগরণ? করিলে কি ফল হয়, তাহা! বুবিতে হইলে, প্উপবাস, 

£ ,কাহাকে বলে, 'রাঁত্র' ও 'জাগরণ' এই শবদ্র়ের মূল অর্থ কি, তাহা অবগত 
হইতে হইবে । পুক্জ! কি? যথার্থতাবে পু্জ। করিতে হইলে, কি করিতে হয়, 

মা জানিলে, কেহ যথার্থভাবে পৃ করিতে পারেনা । অতএব ভাল করে 

পুজা করিতে হইলে, "পুজ।” কাহাকে বলে কিরূপে পুজা করিতে হয়, আগে 
৯৪ 



৮২ উত্সব । 

তাহা অবগত হইতে হইবে। তুমি কবাহাতে ধীর্ঘভাবে পু! করিতে সমর্থ হও, 
আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব? ৪ স. 

জিজ্ঞান্ু-_দাদ1 ! বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শব্দের অর্থ না খানিলে 

জ|ন হয় না, অর্থ না জানিয়! শব্ধের উচ্চারণ করিলে, মন্ত্র জপ করিলে, বিশেষ ফল 

গ।ওয়! যায় না আমি কোন শব্দেরই ত ঠিক "অর্থ জানিনা,আমার কিচছবে দাদা! 
- যে সকল শবের ব্যবহার করি, কি করে আমি তাহাদের অর্থ জানিব? মুখে 
*শিব” শিব” বলি, কিন্তু পশিব” কে, তাহাত জানিনা । শিবের ছবি “দেখিয়াছি, 

শিবপুজ! করিবার সময়ে সেই ছবি ভাবিবার চেষ্টা করি, পুজা করিতে হইলে 

ধ্যান করিতে হয়, শিবের "ধায়েিত্যং» ইত্যাদি ধ্যান কঠস্থ করিয়াছি, শিব 
পুজা! করিবার পময়ে সেই কণস্থ ধ্যানের আবৃত্তি করি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে 

পারিনা, শিবের ধান কালে কতকগুলি শব্দেরই উচ্চ'রণ করিয়। থাকি, মনে 

মনে যে সকল শব্ধ উচ্চারণ করি, তাহাদের যে কি অর্থ, 'তাহা জানি না। 

' মনে হয়, কতকগুলি শব্দের যাহাদের অর্থ জানিনা তাহাদের উচ্চারণ ধ্যান নয়, 

সিইহা করিয়া আনন্দ হয় না। যে সকল শবের উচ্চারণ করি, তাহাদের অর্থ 
জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। “শিব ভগবান্,” *শিব পরমাত্ম।” অনেকেই এই কথা 
বলেন, কিন্তু ইহ। শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, শিব, কে তাহা জানিতে 
পারিলাম ন! বলিয়া, আনন? হয় না, “শিব ভগবান্” “শিব পরমাত্ম”, “শিব',কে ? 

এই প্রশ্ত্ের এই প্রকার উত্তর দেওয়া শক্ত নয়, আমিও অন্তের কাছ থেকে 

শুনিয়া, “শিব/কে, এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতে পারি। “ভগবান, কি? 
পরমাত্মা কোন্ সামগ্রী, তাহাইত জানিন!, অতএব “শিব ভগবান্, “শিব পরমাত্মা' 
এই কথ! শুনিয় '“শিব,'কে, তাহা! জানিব কেমন করে? 

বন্ত1--রম। ! তোমার বথ শুনে আমার খুব আহ্লাদ হচ্চে। ধাহাকে 

জানিনা, ধাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে ধ্যান করা যায় “না৷ থ্যায়েনলিত্যং, 

ইত্যাদি শব সমূহের অর্থ না জানিয়! উচ্চারণ করিলে যে, শিবের ধ্যান হয় না, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আঙগি তোমাকে পরে বুঝাইয় দিব, *শিব” 

শবের অর্থ না জানিয়া, "শিব" শব্ের অর্থের ভাবনা না করিয়!, অন্ত বিষয়ের 

চিন্তা করিতে করিতে মুখে শিব" *শিব' শব্ধ উচ্চারণ করিলে, জপ হয় না, এই- 

প্রকার জপ করিলে, জাপক (যিনি জপ করেন ) জপের ফল পান না, হত্ণগ্ে 

আরাধ্য দেবকে দেখিতে সমর্থ হন না । ধ্যানে যে মনোহর রূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
সে মনোহর রূপ তীহার চিত্তে প্রতিফলিত হয় না। " 



শিবরাত্রি ও শিবপূজ।। ৮৩ 

জিজ্ঞাব-_ দাদ! ! যথার্থভাবে ধান করিগ্ঞত পারিলে, কি শিবকে দেখিতে 

পাওয়! যায়? 'শিবস্ব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবন1 করিতৈ করিতে জপ করিলে 
কি শিব দেখা দেন? 

বক্ত!__তাহাতে কি, বিন্দুমাত্র ঈগন্দেহ আছে রমা ! 

জিজ্ঞানু--ক্জাপনাকে যেমনং্াবে দেখিতেছি, শিবকে, কি তেমনি ভাবে 

দেখা যায়? কষ্ট হ'লে, যেমন আপনাকে ডাঁকি, আমার ডাঁক শুনিয়া, আপনি 

যেমন তখনি উত্তর (দন, কেন ডাঁকিতেছ ? “কি হয়েছে রম1, জিজ্ঞাসা! করেন, 
কষ্টদূর করে দেন, শিবকে কি তেমনি ভাবে দেখা. যায়? কষ্ট হলে শিবকে 
ডাকিলে কি, তিনি তখনি উত্তর দেন? “কি হয়েছে রমা» জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট 

দূর করিয়। দেন? 

_* বক্তা__আমাকে যেমন ভাবে দেখিতেছ, ঠিক তেমনি ভাবে শিবকে দেখিবার 

প্রবল ইচ্ছ। হইলে, তুমি তেমনি ভাবেই শিবকে দেখিতে পাঁইবে। শিব 
সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্রে তিনি শরীর ধারণ করিতে 

পারেন, তিনি করুণাসাগর, স্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ভক্ত পরতন্ত্র, তিনি তক্তগম্য ।. 

ভক্ত ডাকিলে, তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে দেখ! দেন, তিনি সদা! ভক্ত 

পালনে শুপর, ভক্তের কষ্ট নিবারণ কর! তাহার ম্বভাব। তবে “শিব”, কেক 

তাহা জানিতে হইবে, “শিব” তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাট, শিব 

সর্বশক্তিমান, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি তক্তাধীন, তিনি প্রেম পারাবার, 

তিনি করুণাবরুণালয় (দয়ার সাগর) হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস 

থকা চাই। 

জিজ্ঞ/সু-দাদা 1 'শিব' আমার কে? “শিব আমার কে, তাহা! না জাঁনিলে, 

শিবকে দেখিতে পাওয়! যায় না ফেন? শিব করুণাময়, “তিনি পর্ধশক্তিমান্ 
'শিব ভক্তাধীন”/ ইহা! মা জানিয়া, ষদি কেহ ঃখে পতিত হয়ে তাহাকে ডাকে, 

শিব কি, তাগ্ার ডাক গুনেন না ? তাহার এঃখ দূর করেন ন!? 

বক্তা_কষ্ট হ'লে, তুমি আমাকে ডাক, মাকে ডাক, বাবাকে ডাক, অন্তান্ত 

আত্মীয় জনকে ডাক, কিন্তু ধাহাদের চেন না, ধাহারদের সহিত তোমার কোন 
.সত্বন্ধ আছে বলে তুমি জান না, তাহাদিগকে ডাক কি ?”আমার হঃখ দূর করে 

দিন,” তাহাদের কাছে কি, এইরূপ প্রার্থন৷ কর? যাহার সহিত তোমার কোন 

সম্বন্ধ না, তুমি কি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! কর? 
ভিন্তীম্গ-_-দাদ। | আপনা মুখে শুনিয়াছি, শন মকলের+, “শিব সর্বন্ত, 



৮৪ উ্সধ | 

“জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুখাবান্” ধর্মী নিধন, সকলেই তাহার সম্তান", তবে 

তিনি জানধীন সন্তানকেস্টপা করিবেন্ক্সা! €ফন ? যে তীহাহক ডাকিতে জানে 

না, যে তীহাকে মাতা-পিতা বলিয়! বুঝেন! বিশ্বমাতা, বিশ্বপিত! সেই মৃঢ় 
সন্তানকে,হয়ং দেখা দিলেন না কেন? প্রার্থনা না করিলেও, তাহার কষ্ট 
নিবারণ করিবেন না কেন ? | 
১. বক্ত_“শিব সকলেরষ& লশিব+, প্সঙ্ছলেই তার 'ন্তান+, 'ভিনি সর্বজ্ঞ", 

“ভিনি সর্বশক্তিমান্” “সকল সম্ভানকেই তিনি সমভাবে পালন করেন, এই কথা 

সতা, আবার “শিব ভক্তাধীন, ভক্ত সন্তান, তাহার গ্রিয়তর+, “ভক্ত ডাকিলে, 

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন', “ভক্ত দেখিতে টাঙ্চিলে,, _ভিনি খনি দেখ দেন, 

এ কথাও মিথ্যা নছে। 

বিজ্ঞান্থ-_এই দুই কথাই সতা ? এই ছুই কথাই কিরূপে সত্য হইতে পায়ে, 
আমাকে তাহা ধুঝাইর়। দিন্। 
 বক্তা__-এই ছুই কথাই যে, সতা, তোষ্কাকে তাহা! বুঝাইতে হইলে, “শিব”, 

৪কে, “শিব” শের অর্থ কি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় তোমাকে আগে বুঝ|ইতে 
হ্ই্বে'। “শিব কে”, তুমিত তাহা জান ন!, তুমি আমার মুখ হইতে গুনিয়াছ 

প্দাজি, “শিব সকলেরই শিব” “সকলেই ত্তাঙ্গার সন্তান+, কিন্তু “শিন সকলেরই শিব, 
“সকলেই তাহার সন্তান" এই সকল কথার প্রকু হ অর্থ কি, তাহা তোমার অদ্াপি 

ঠিক জান! হয় নাই। অতএব “শিব,কে” তাহা শ্রবণ কর। "«শিব”কে তাহা 
বুধাইবার পর, তোমার মনে যে সকল গ্রশ্ন উঠিয়াছে, আমি তাহাদের 

উত্তর দিব। 

শিব কে? 

জিজ্ঞানু-_«শিব”, কে, তাহ! শুনিতে অত্যন্ত কৌতৃছল হচ্ে $* 

বক্ত।--স্থার়ী ও প্রকৃত কৌতৃছল হইলে, যথার্থ জিজাস। “হইলে, মঙ্গলময়, 

করুণাসাগর, শিশ্বের নিত্য অনুগ্রহ, শক্তি শিবের অনুগ্রাচে “শিব', কে, তাহা 

তুমি জানিতে পারিবে । .. ₹.. 

“নী” ধাতু হইতে “শিব”: পদ মিশন হইয়াছে।  দশী” ধাতুর অর্থ 
শয়ন করা, নিপ্র যাওয়।। ধীহাতে সকলে শয়ন করে, ধাহাতে বা যং 

কর্তৃক ধৃত হইয়া! সকলে অবস্থান করে, বিনি সকলের আধার বাহ! 

হইতে সকলে উৎপন্ন হয়, স্থিতি কালে বীহাভে ধৃত হইয়া থাকে, লয় 



শিবরাতি ও শিবপৃজা। ৮৫ 

কালে বাতাতে- লীন, হয় তিনি “শির” । অথবা 'ফিনি বিকার রহিত, 

ঘানার কখনও কোনরূপ পরিবর্তর্, হয় না, ধিনি ঈর্বাদ। একভাবে অবস্থান 
করেন, নির্বিকার বলিয়া সদা, শীন্ত বলিয়া, দিনি তরঙ্গ রহিত সমুদ্রের হ্টায় 

নুযুণ্ের মত সর্বদ! স্থিরভাবে ধিগ্ঘমান তিনি “শিব” । পরিবর্তন ( একভাব 

হইতে অন্ঠভাব প্রাপ্তি ) যাাক-স্বভাঁখ, সেই জগৎ যে স্থির গ্রুব আধারে রন 

করিয়! থাকে, তিনি *শির” (“শে ভিষ্ঠতি '্ম্গীরতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে-3 

গুগাবস্থা রহিতঃ শান্ত: শিব শ্তুঃ 1৮__উণান্ধিবৃত্তি) কেহ কেছ বলিয়াছেন, 

যিনি অশুন্ভভর হস করেন, অগ্তন্ত বা অকল্যাণকে কমাইয়। দেন, বিনাঁশ করেন, 
মিনি সুখ স্বরূপ, মঙ্গলমর়, তিনি পশিব”। * 

জিজ্ঞান্ব-_প্যাহাতে জগৎ শয়ন করে, এবং ধিনি, স্বয়ং সর্বদা শয়ন করিয়া 

.গীকেন, যিনি মকলকে ধরিয়। রাখেন, ধিনি সুখময়, তিনি শিব”, আমি এই 

সকল কথার মানে কি, শাহ বুঝিতে পারিতেছিন| | যাহাতে সর্কলে শয়ন করে, 
এই কথাব অর্থ কি? আমরা যাহাতে শয়ন করি. তাহাকে ৪ (শযা! ) 

বলে। শু 

বক্ত। _তুমি যাহাতে শয়ন কর, সেই বিছানা, কাহ। কর্তৃক ধৃত হইয়া থাকে? ? 
জিজ্ঞান্থ--খাট চৌকী অথন! ভূমি বা! পৃথিবী কর্তৃক তাহ! ধৃত ইয়া থাকে? 

বক্া-_-পভূমি” বা! পৃথিবী” কি, তাহাত জাননা । "ভূমি বা *পৃথিবী” 
কাহা কর্তৃক ধৃত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা কর, তাহা জানিবাঁর চেষ্টা কর। 

জিজ্ঞান্ু__আমিত চিন্ত। করিতে জানিনা, কিরূপে তিস্তা করিতে হয় দাদ! 
চিন্ত। কর! কাহাকে বলে? 

বন্ত!__ষে বিষয়ের চিন্তা করিবে, মনকে সেই বিষয়েই ধরিয়া রাখিতে হয়, 
মনকে সেই বিষয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, সেই বিষয় হইতে মন অন 

বিষয়ে ন! যান্ইিত্বে পারে, এইরূপ ঘত্ব করিলে ক্রমণঃ তদ্দিষয়ে চিস্ত। কর! হয়। 
জিজ্ঞানু কি. ক্ষরে চিস্ত। করিতে হয়, চিন্তা! করা কাঠাঁকে বলে, তাহাত 

এখনও বুঝিতে পারিলাম না । মন যে, চঞ্চল, মন যে, সর্বদা এক বিষয় হইতে 

অন্ত বিষয়ে যায়, তাহা বুঝিতে পারি। “মন” কি দাদা? 

বক্তা-_এই দেখ রমা, কিরূপে-চিস্তা করিতে হয়, তাহা তুমি শিথিতেছ। 

জিক্ঞন্ব-কি শিখিতেছি, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিজ্তেছিন1। 

« "শুতিতনুক রোত্যপুভমিত্যৌণদিকাৎ শ্ততেভ'বঃ।”--আমরকোয, রঘুনাথ 
বস্তিকত টীকা । 
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বক্তা--মনকে এফ বিধয়ে- ধনী রাখিবার চেষ্টা করিলে, ভগবানের 

ধ্িয়মানুসারে তথ্িষয়ের জিষ্টাস। ু ইয়। থাকে, ইহ! কি, ইহ! কেন, মনে সেই 

বিষয় সন্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হুইয়! থাকে । ক্ঈতত চঞ্চল চিত্তে তা হয় না, 

যাহাদের চিত্ত যত অস্থির, তাহাদের চিন্তাশীলতাঁতত কম। চঞ্চল মনকে স্থির 

নী পর উপায় কি? তা বুঝা্বাধ সময়ে তোমাকে" চিত্ত! কর! কাহাকে বলে, 

বনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝ ইধ/-আ পা তত “বাতেশ্রকলে শয়ন করে” শিবের 

এই অর্থের অভিপ্রায় কি, তাহাইশ্রবণ কর. ৪. ক্রমশঃ 

শ্রীসদাশিবঃ 

শরণুং 
নমে৷ গণেশায় 

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যে। নমঃ 1” 

শ্রীসীতারা মচন্দ্রটরণকমলেভ্যোনমঃ। 

বৈদিক আর্ধ্য। 
( পুর্ববানুবুন্তি ) 

হ্বিতীক্স পল্িচ্ছেদ । 

বৈদিক শব্দের অর্থ-বিচ়ার | 

বন্ত।-_“বৈদিক 'আর্ধ* এই পদের ব্যাথা করিতে হইলে, 'বৈদ্িক+ এই 

বিশেষণের এবং “আর এই বিশেষ্য পদের অথ কি, তাহা ববিতেই হইবে। 

“বৈদিক' শব্দের তুমি যে যে অর্থ অবগত আছ তাহা বল। 

জিজঞান্থ_ধিনি বেদজ্ঞ, (নি বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি বেদনিষ্ঠ, যিনি 

বেদোপদিষ্ট ধর্মপরায়ণ, যে যে রূপ আত্মসংস্কৃতি ত্বার। জীবাত্ম। ছন্দোময় হন, যে 

যে রূপ আম্মপংস্ক সপ বেদময় করে, যে জীবাত্মা সেই সেইরূপ আত্ম- 
স্কবণ ছার! খেদময়স্থ্ই্য়াছেন, শ্রোত ও শ্মার্ত সংস্কার সমূহ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, 

তিনি বৈদিক” এবং যাচ। বেদ হষ্টতে উদ্ভূত, যাহ বেদোক্ত, যাহ বেদবিচ্িত, 



বৈদিক জার্্য।  - ট ৮৭ 
এ 

যাহা বেদস্্ত[99ধ৮৩৫ 101) 01 0012001108)19. 6০ 609 ড609.৪), তাহ! 

বৈদিক, “বৈদিক শবের আম আপনার মু হষ্টতে এই সমন্ত অর্থ শ্রবখ- 
করিয়াছি । রি 

বক্ত1-_-যিনি বেদ জানেন, ফিনি বেদ অধ্ায়ন করেন, তিনি বৈদিক, বৈদিকের 
এইরূপ লক্ষণ দ্বার! যে পুক্ষ লক্গিত হন বা হওয়৷ উচিত, তাহার স্বরণ কি. 
তাহা চিন্তা কর। আব্রকুচ্গ অননুকেই.বেদ জানেন)” অন্ততঃ অনেকে আমু 
বেদ জানি, আমরা বেজ এবগু্ুকার অদ্ভিমান করেন, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় 
আজকাল বন্ুব্যক্তি বেদ পাঠ করেন, বিনি বেদ জানেন, যিনি বেদ পাঠ করেন, 
তিনি বৈদিকূগবৈদিকেরে এই লঙ্গণাহুসারে,- তুমি ই্াদিগকে 'বৈদিক' বলিয়া 
লক্ষ্য করিবে ক না? কাশীধামে পূর্বের তুলনায় এখন সংখ্যায় অনেক হাস 
ক্ঈইলেও, কেহ কেহ বেদ পাঠ করিয় থাকেন, ভারতবর্ষের অন্তান্ত দেশে এখনও 
কিছু, কিছু বেদের গঠন, পাঠন হইয়! থাকে ।  সংস্কততে এম্, এ পরী্গার্থীদিগের 
মধ্যে বার! বেদে পরীন্গ! দিতে ইচ্ছ৷ করেন, তাহাদিগকে বেদের কোন কোন 
নির্বাচিত, অংশ অয়ন করিতে হয়, বেদতীর্থ বা শাস্ত্রী (পঞ্জাব যুনিভার সিটির) 
উপাধি পরীক্ষার্থী দিগুকেও বেদ" পড়িতে হয়, বর্তমান সময়ে স্বদেশীয়, বিদেশীন্ব 
এঁতিহাসিক, প্রত্বতত্বানুসন্ধিৎস্থ, ভাষাতন্ববিবিদিধু মানব জাতির প্রাচীন অবস্থা! 
জিজ্ঞাস পুরুষেরা বেছুপাঠ করিয়া থাকেন। বেদে যেমন পৃথিবীর বালকভাবের 

আলেখ্য, যেমন বালকোচিত অনর্থক উক্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ভন্ত 

কোন পুস্তকে তেমন বালক ভাবের আলেখ্য, তেমন বালকোচিত অনর্থক উক্তি 

সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় না, বেদজ্ঞ বলিয়। আদৃত মোক্ষমূলর় ও ভৃতি 

কেবিদ্গণ এই নিমিত্ত শ্রমস্বীকার পুর্ববক বেদ পড়িয়া! ছিলেন, * এই উদ্দেশ্তে 

* গড 00190 80) 0006116 01939 708988£99 19 91771)]5 
৪190৮ 6189 1০986 1991 06 ৬9010 (1090£176, 10) 100 ০6161, 
1169180190০ 9 200 ৪, 790010. 0 11)9 07115 68] 0171101100৭ 
69:09..০00)102190. 161) (186 01 6119 690৪. 1619 88,8 ৮০ ০৪]] 
(71999 00697890065 011110191) 200 80510. 7195 86 01711015] 
810 80910. 39616 8 78116 60 560৫5 6115 6815 0171101700৫, 
11 17808 6179 11000055০01 0010 10011817208, 11 9 (11701. 6191 
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ও : ১১৬ নর , ২৪ 

এখনও কেহ কেহ বেদ পড়িয় থাকেন। তৃতন্বানুসন্ধার্রে নিক্গত হধীগণের 

স্ষণীপে একখানি পুরাতনঈ পাস্কাণময় কুঠারের যে কারণে আদর হইয়া থাকে, 
 তাদুশ কুঠার খার! ভূতত্বানুসন্ধান নিরত পুরুষগধের যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, মানব- 

এডি পুরাতন তত্বান্ুসন্ধিৎস্থ বাক্তিদিগের বেদ ছার! তাদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধ 

' থাকে, বেদের ধাহার৷ এতাবম্মাত্র প্রয়োজন অনুভব করিতে পারগ হইয়া- 

ঞছন, তাহারা ও যথা প্রয়োঞ্জন বেদ পড়িয়]. থাকেন ।'পক্লামি জানিতে চাহিতেছি, 

“যিনি বেজ, যিনি বেদ পাঠ করেল, তিনি: “বৈদিক বৈদিকের এই লক্ষণানুলারে 

যথোক্ত বেদজ্ঞ ও বেদপাঠীপ্দিগকে ভুমি “বৈদিক' বলিয়া! গ্রহণ করিবে কিনা ? 

জিজ্ঞান্থর-_-না, “বৈদিক” বলিতে ঈজীমি এতাদৃশ পুরুষপ্নিগকে জট কার নাই। 

বক্তা-কেন? ইহার! ত বেদ, ইারা ত বেদ"ক্জাঠ করিয়াছেন ব! কর্পিয়া 
থাকেন। 

জিজ্ঞান্থ--যে ভাবে, যেরূপ অধিকারী হইঠ1 বেদপাঠ করিলে, বেদের স্বরূগ 

চিত্তমুকুরে বথাধগভাবে প্রতিভাত হয়, ৯ইস্কীদের মধ্য €সই ভাবে,»*সেইবুপ 
অধিকারী হষ্য়া কেহ বেদপাঠ- করিয়াছেন ন। করিয়৷ থাঞ্জেন বলিয়!, আমার 

বিশ্বাস হয় না। বি, + 

. যে ভাবে, যেরূপ অধিকারী হইয়। বেদাধ্যয়ন করিলে, 
বেদের যথার্থরপ বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিশ্বিত হয় । 

-বক্তা--কি ভাবে, কিরূপ অধিকারী হইয়া, বেদপাঠ করিলে, বেদের স্বরূপ 

চিতমুকুরে যথাযথসাবে প্রতিভাত হইয়! থাকে ? 

জিজ্ঞান্থ_বেদজ, বেদনিষ্ঠ, ভগ্নবান্ যাস্ক (গস্ততানুসন্ধানতৎপর প্রতীচয 

স্রীদিগ দ্বারা যিনি খ্রীষষ্টর পঞ্চশণ্ত বৎসর পুর্বে, বৈদিক বিশ্বাসের, বৈদিক 

অনুষ্ঠানের, বৈদিক আচার-ব্যবহারের কালে জীবিত' স্থিলেন, এইরূপ নির্ণীত 

হইয়াছে ) বলিয়াছেন, বাহার! খষি (-_সাক্ষাৎকৃত নিখিল ব্ততত্ব )'নছেন, 

ধাহারা তপস্বী নহেন, বেদশান্ত্রে পদিই রীত্যনূসারে তপঃ সাধন দ্বারা খাঞ্জাদের 

চিত্ত নি্দগ্ধ কল্মষ ( নিষ্পাপ) হয় নাই, ধাহাদের বেদার্থ-পরিজ্ঞান পথের 
প্রতিবন্ধক কারণ সকল অপনোদিত হয় নাই, মন্ত্রমন্ম গ্রহণ করিবার তাহারা 

আধিকারী নছেন, বেদের গ্রক্কত রূপ তাহাদের চিত্ত পটে প্রতিফলিত হয় না । * 

* শন হোষু প্রত্যক্ষমস্তযনৃষেরতপসে। বা পারোবর্ধাবিৎস্থ তু খলু বেদিতৃষু 
ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্থো্িবতি ।*--নিরুক্ত ১৩/১1১২ 

ণ্ন পরতক্ষমনৃষের্তি ন্তরঃ। __বৃহদোধত। 



বেধক' রেদ প্রাণ: হহ (খীনকও, র্ এহকপ. লা খাতজন। দযাখই রি 8 
বিদযাবস্থান ভাবে--বিদ্ববিদ্যারূপে বিশবগ্ ভূত ( ঝতর্রপরিব্যাণত ) এবং, লোক: 
ব্যবহার ভাবে বিপ্রকীণ হইয়া, বিজ ভিত হইতেছেন ( পমনত্রার্থএব ব্বয়ং বিদ্যাব- 
স্থান ভাখেন বিধগভৃতে! লোক ব্যবহার ভাবেন চ বিপ্রকীর্ণে। বিজ স্তততে ইতি*স 
নিরুক্রভাম্য ), নানারূপে বিবর্তিত মন্ার্থই জগধ। বত প্রকার বিদ্যা আই 
তৎ সমস্তই মন্ত্র থমূলক |” আৃতএব সর্ধাবিদ্যায় পারদর্শী না ছঈলে, পূর্ণভাবে মন্্ার্থ! 
পরিজ্ঞন হয় না। ভগবান্ ষ্চি বলিয়াছেন, বাঈীর! পারবর্ধ্যবিদ্-_পরস্পরাভাষে 
লা মনত্ার্থ_ধাহার। প্রকৃত বেদজ্ঞ গুরু পরম্পরা ক্রমে বেদ বিশ্যা লাভ করিক্কাছেন, 
ধাহার! ভূয়োবিষ্-বছবিভ্ভ। পারঙ্গত, মন্তার্থ বিজ্ঞানে, তাহারাই প্রশস্ত । বাচছাক্ন 
মন জ্েংভাবে গঠিত, যার্ধর যাদৃশী প্রতিত্ন, যাহার যেরূপ অধিকার টিনার 
তাহীর সমীপে ভঙ্ভাবেই সমূপস্থিত হইয়া থাকেন। . 

+ইন্কা-_সন্তের মর্্ বখাবথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা উপধুক, 'ভাহা 
উর সময়ে বেদজ্ঞ যাস্ক, শৌনক প্রতৃতি সাক্ষাংকূত নিখিল বস্তভব্ব খবিগণ 
যাহা বলিয়াছেন, বর্জন কালের স্বদেশী বিদেশীয় বেদজ্ঞ পুরুষগণ তাহা! গুনিয়া. 
নিশ্চয় হান্ত সন্বরণ কমতে পারিবেন না। নবীন বেদজ্ঞ বলিবেন, আমরা 
জ্ঞান বৃদ্ধ জনের সেবা করি নাই, আমরা তপন্তা ঝা! ব্রহ্মচ্যয" পালন করি, নাই, 
উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুপ্ুছে বাস করি নাউ, গুরু পরিচর্যা করি নাই, তথাপি | 

আমর! ধখন রে. হইয়াছি, বেদ যে, কিছুই নয়, ইছা যে বাদি জার. 
বিশ্বাস পূর্ণ, সত্য লোকদিগ ছারা রচিত গ্রন্থ বিশেষ, বেদন্পর্শ মানেই 
যখন তাহা নিশ্চয়: করিতে সমথ হইয়াছি, তখন আমর! প্রাচীন কালের “বার্থ 
শৌনক প্রভৃতির কথাতে আস্থাবান্ হইব কেন? 

জিজ্ঞান্টি- বেদ পাঠু, র্বক বেদ সম্বন্ধে যাছাদের এবজ্প্রকার জ্ঞান  হইরাছেক 
আমি তীহঃদিগকে ণবেদঞ্জ' বা “বৈদিক” বলিঙ্লা গ্রহণ করিনা, আপনার মুখ 
ছইর্তেঃ রত খগ্েদের বচনানুলারে বলিতেছি, বেদের স্বরূপদর্শনের চক্ষু নাই. 

বলিয়া, বে?্ ইহাদিগের সমীপে নিজ প্রকৃত রূপ গ্ীকাশ করেন নাই, ইঞার।. 
এই নিমিন্ত বেদের বথার্থরূপ, সাক্ষাৎকতধন্্মী খারিগণ বেদের যেরূপ দেখিয়া: 
কতরতায ₹ইয়াছিলেন, বেদের সেইরূপ দেখিতে পান নাই। * হা হোক, রঃ 
. * “উতত্বঃ পহরদদর্শ বাচমুতত্বঃ শৃখর শুণোতোনাম্ ॥ ৃ 

উতোত্বপ্মৈত্বং বিলশ্রে জায়েব পত্য উপতী হুথানাঃ॥ "খা, ষ্ম অক | 

৯ 



৯০ 01100 উত্সব । 

আমি বেদজ্ঞ বলিতে শান্তর ও আপনার কৃপায় য াহাদিগকে লক্ষ্য করি, ইহাদের 

জধ্যে একজনও তাহা «নহেকী। বেদ অধ্যয়ন করিয়ী, যাহার! বেদ হইতে 
বিশ্ববিস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়া! থাকে, বেদ বিশ্ববিষ্তার যোনি, ধাহাদের 
এই সত্য জ্ঞানের উদয় হয় না, বেদ অধায়ন করিয়! ধাহার! “বিশ্বজগৎ বেদ হইতে 

কংপর হইয়াছে,» মর্ত্য-_মরণধর্শ্ম। ও ফঅমৃত--অমরণধন্্া এই দ্বিবিধ পদার্থই 

বেসনভৃত (শ্বাগেব 'ধিশ্বভুবনানি জজ্ঞে। বাচ ইৎ সর্বমমৃতং যচ্চমর্ত্যম্ ॥*__ 

খাখেদ ) এই বেদোপদেশের তাৎপর্য গ্রহণে সমর্থ ইন নাই, শব বা বেদ হইতে 

জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দ বা বেদ হইতে অমরবৃন্দও জন্ম লাভ করিয়াছেন, বেদাস্ত 
সুত্র কর্তৃক প্রচারিত, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ এই তথ্য 'ধাহাদের হৃদয়ে 

পরষ তথারূপে প্রতিভাত হয় নাই। আমি তাহাদিগকে “বেদজ্ঞত বা “বৈদিক? 

বলিয়া গ্রহণ করিনা । বৈদিক" শবের অর্থ নিরূপণ করিবার সময়ে আমি" এই 

নিমিত্ত বলিয়াছি, “যিনি বেদজ্ঞ, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি বেদনিষ্ঠ, ধিনি 

বেদোপদি্ ধন্ধপরায়ণ, যে যেরূপ আত্মসংস্কার জীবাত্মাকে বেদময় করে, সেই 

সেইর্বপ গর্ভাধানাদি আত্মসংস্কার দ্বারা যিনি বেদময়, হইয়াছেন, ধাহার 
স্থার্থভাবে বেদ গ্রহণ যোগ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তিনি প্রক্কৃত বৈদিক, তিনি 

বন্ততঃ বেদজ্ঞ । 

বক্তা-_যে:ধে রূপ আম্মমংস্করণ দ্বার! জীবাত্মা বেদময় হন, সেই সেই প্ন্প 

আত্মসংস্করণ দ্বার ধিনি বেদময় হইয়ানছন, তিনিই বৈদিক, তিনিই বস্ততঃ বেদজ্ঞ, 

কোয়ার এই মকল কথার আশয় কি, তাহা প্ষ্ট করিয়া বল। 

& শ্ষনি যথাবিধি আত্মসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হৃদয় হইয়াছেন, 
 বেদময় হুইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈদিক” এই কথার 

আশয় হী 

জিজ্ঞানু-_শিব্যু বংসল গুরুদেব, পুত্রব্সল পিতৃদেব শিষ্য ও পুজের মুখ 
হুইতে ভাল কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, শিষ্যবংসল গুরুদেব ব! পুক্রবৎসল 
পিতৃদেব নিজ কথাই শিষ্য মুখ হইতে বা পুত্র মুখ হইতে যখন যথোপদিষ্ট ভাবে 

বহির্গিত হয়, তখন তাহারা আনন্দে পুলকিত হন, শিষ্য বা পুত্রকে আশীর্বাদ 
করেন। আপনি তাই আমার মুখ হইতে, আপনারই কথা গুনিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন। আমি প্রায় বিংশতি বংসর আপনার সঙ্গ করিয়াছি, এই দীর্ঘকাল 
মধ্যে বু অমুল্য কথা আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ফে*গকল কথা 



বৈদিক 'জার্ী। ৯১. 

গুনিয়াছি,. তৎসমুদায়কে হৃদয়ে ধরিয়া, রাখিতে পারি নাই, আপনার সফল .কথার 
তাৎপর্য্য গ্রহণেও সমর্থ হই নাই। অতএব আমি আপনার মুখ হইতে যাহ! বাছা! 
শুনিয়াছি অবিকল সেই সেই কথ! বলিতে পারিনা, তথাপি ঘাছা বলিতে পারি, 
তাহ শুনিয়াই আপনি কত ম্থখী হন, আমাকে কত উৎসাহিত করেন, কত 

আদর করেন। “ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই গুরু”, শা্ট্ের এই উপদেশ যে অক্ষ 
অক্ষরে সত্য, আপনার অন্ুগ্র্চে তাহা কিঞিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, কৃতীর্ঘণ 
হইয়াছি। যিনি যথাবিধি আত্মসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হৃদয় হইয়াছেন, বেদম 

হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈদিক,” এই কথার আশয় কি, আপনার মুখ হুইতে 
এ সম্বন্ধে যাহ! শুনিয়াছি, যথাশক্তি তাহা শুনাইতেছি। 

বিধি পূর্ব্বক শ্রোত ও ম্মার্ত সংস্কার না হইলে, বেদ শ্রদ্ধা জন্মেনা, শাস্ত্রে 
কথাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বার আমাদের যে কোন 

উপকার হয়, সকলের না হইলেও ইদানীং বন্ব্ক্তিরই তাহ! বিশ্বাস হয় ন। 

কোন সংস্কারই আজ, কাল, যথাবিধি হয় ন1, শ্রোত ও শ্মার্ত সংস্কার সমুহের 
কার্যকারিতা বিষয়ে শ্রদ্ধার হানি হইবার, ইহাই প্রধান কারণ। এ্রঁতরেয় 

ব্রাঙ্মণে শিল্পকে “দে বশিল্প” ও “মানুষ শিল্প” এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে 
জীবাত্মার বেদময় জন্মপ্রাপকরূপ সংস্কার সমূহ দেবতার প্রীতি হেতু বলিয়া 

'দেবশিল্প” এই নামে অভিহিত কর! হ₹ইয়াছে। দেবশিক্জ, দ্বারা জীবাত 

ছন্দোময়-_-বেদাআঝ-_ বেদস্বূপ হন (“আত্মলংস্কৃতিবণব শিল্পানি ছন্দোময়ং » 
এতৈর্ধজমান আত্মানং সংস্কুরতে 1” এঁতরেয় ব্রাঙ্গণ ৫1১) । দক. 

বস্ত।--'দেবশিল্প দ্বার! আত্ম! চ্ছন্দোময় হন,” এই বেদোপদেশের ভংপা 
কি, তাহ! যথার্থভাবে উপলন্ধি করিতে পারিলে, শ্রোত ও ন্মার্ভ সংস্কার সমূহের ৃ 

যে বিশেষ কার্যকারিতা আছে, তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পার! যাইবে। অঙ্গিরা 

খধি বলিয়াছেন, চিত্রকর যে প্রকার অল্প, অল্প করে অনেক অঙ্গ দ্বার! উদ্মীলিত 

( প্রবাক্ত ) হয়, সেই প্রকার ব্রান্গণ্য__বথার্থভাবে বেদগ্রহণ যেগাত। .বিধিপূর্ব্বক 
গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বার! ধীরে ধীরে বিকাশ রা হইয়া থাকে ।* তুমি যাহা 

বলিতেছিলে তাহা বল। 

: ঞ্গ পচিত্রং কম যথানেকৈরঙ্গৈরুম্বীল্যতে শনৈঃ | 

ব্রাহ্মণ্যমপি তত্বত্কা% সংস্করৈবিধিপুর্বকৈঃ ॥৮”-_রঘুনন্দন কৃত স্থৃতিতয়ের 
| সংস্কার ত্ব 



জিজঞানু--এতবের বাদ্দণের "দেবশিল্ সবায। আত্ম] ছনোমর হ'ন”, এই কথায় 
 অভিগ্রায় হইতেছে, দেবশিল্প দ্বার! জীবাত্মার বোদগ্রহণ যোগাত। লাত হইয়! 
থাকে, নচেৎ হয় না। যথাবিধি লাত্মসংস্কার ব্যতিরেকে বেদ-ও-শাস্ত শ্রদ্ধ। হইতে 
পারে না। শাস্ত্ীয় সংস্কার বিহীনের শান্ত্রেপদেশের মর্োপলন্ধি হইতে পারেন! 
এন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে. কেহ কেহ তাহ! বুঝিতে পারিবেন। 

বক্তা_ আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছি, যদি স্বরণ থাকে, তাহ 

- বল। 
জিজঞান্ু--ধাহার যেরূপ সংস্কার, যে গ্রকার প্রতিভা, তিনি হদ্রুপ কাধ্য 

ক্করিয়। থাকেন, প্রতিভাকে অতিক্তন পুর্বক কেহ কোন রূপকর্ম করিতে 
পারেন না। তর্ক দ্বার কাহারও মত পরিবর্তন কর! হ্ঃসাধা ; ধাহার যাহ! 

বুঝিবার প্রতিভা! না, পূর্ব বাপন! ব| সংস্কার নাই, বহু চেষ্টা করিলেও, তিনি 

তাহা বুঝিতে পারেন ন!। বৃহদারণযক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সর্বপ্রকার 

বিহিত ও অবিছ্িত ( অপ্রতিিদ্ধ:৪ প্রতিবিদ্ধ) কর্ম এবং পূর্বপ্রজ্ঞ_-অতীত 

কর্্মফলাচুভবের বাসন!, ইহলোক ত্যাগ পৃর্বাক পরলোকগামী আত্মার অনুগমন 

করে, এই বানাই ভাবি-শরীর, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষভাবে পরিণ।ম 

হেতু, ইহাই ভিন্ন, ভিন্নরূপ অপূর্ব কর্ম্মারস্তের ও কর্ম্মবিপাকের কারণ | এই 
বাসনা বা পূর্বংস্ক'র বাতিরেকে কেহ কোন কন্ম ফল উপভোগ করিতে সমর্থ 
হয় ন।। অনভ্যন্ত বিষয়ে যে ইন্দ্রিয়াদির কুশলত। ( পটুত। ) হয়, তাহা সর্ধজনের 

শ্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এখন যে যাহা করিতে পারে না, কিছুদিন অভ্যাস করিলে, তাছার 

: দাহ করিবার যোগ্যত| হইয়। থাকে। পূর্বানুভবের বাসন! বা সংস্কার বশতঃ 
প্রবৃত্ত ইন্দরিয়াদির দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমান দেহের আভাস ব্যতিরেকে, 

বিশেষ বিশেষ কর্মপটুত! হুইয়! থাকে, জন্ম হইতেই বহু ব্যক্তির ইদ্দানীস্তন 

অভ্যান বিন! চিন্রকম্মা দিতে কুশলত। হয়। * 

বল্লকীর ( বেহালা--17810 ) যে তন্ত্রীর যাহ! নিজস্বর, যে স্বরে যে তস্ীবাধা, 

* *তং বিদ্যাকর্মণী সমম্বারভেতে পুর্ব্ব গ্রক্তা চ॥”-_ বৃহদারণ্যকোনিষৎ। 
: *পূর্ববান্ুভববানন। প্রবৃস্তানাং ত্বিজ্রিয়াণামিহাত্য| সমস্তরেণ কৌশল মুপপঞ্ততে। 

দৃশ্ততে চ কেযাঞ্চিং কান্ুচিৎ ক্রিয়ানু চিত্রকর্্মদিলক্মণানু বিটনবে্াভ্যাসেন 
জঙ্জত এব কৌশলং কান্ুচিদত্যন্ত শৌকধধুক্তাস্বপা কৌশলং কেধাঞ্িং।”--এ 

শান্করভাম্য। | 



নে ততরী সেই স্বয়ে আহুজ ভইলেই উত্তর দেয়, যাহা বাহার নিজ স্বয় নহে, মে 
স্বরে আহ্বান করিলে, সে উত্তর দেয় না। এক স্বরে বাধা, গরম্পর নিকটব্ 

ছুইটি বাগ্য যস্ত্রে, একটিকে আঘাত করিলে, অনাহত অপরটীও সেই আখাত 

জনিত শব গ্রহণ করে, এবং আহত যন্রটার সহিত সমস্বরে স্পন্দিত হইয়! থাকে । 

কষেহস্ত্রে বন্ধ, সমানচিত্ত ব্যক্তির বেদন!, দূরে থাকিয়াও, অনুভব রুর। যায়," 

কিন্ত একস্বরে বাধ! ন! হইলে, নেহসৃত্রে বন্ধ বা সমানচিন্ত না হইলে, এইরূপ" 

হয় না। 1 00. 

তরেয় ব্রাহ্মণের “দেবশিলপ দ্বারা আত্ম! ছন্দময় হন, এবং ছন্দোময় হইলে,, 

তবে ব্রাঙ্গণ্য--বেদগ্রহণ যোগাত! হইয়া! থাকে,” এই বাক্যের আশয় কি, যাহা. 
বল! হইল, তাহ! হইতে কোন, কোন ব্যক্তির তাহ! কিয়্ৎ পরিমাণে উপলব্ধি 

হুইবে। পূর্ব অভ্যাস বশতঃ যাহার যেরূপ প্রতিভ! হইয়াছে, যাহার মন যে 

ছন্দে আকারিত (11981199) হইস্নাছে, যাহার হৃদয় তন্্ী যে স্বরে বাধা হইয়াছে, 

তিনি তদনুরূপ বন্ধ করেন, তাহার জান, বিশ্বাস। তীহার রুচি, তাহার 

সংকল্প, তাহার জন্ম তদন্ুরূপ হইয়। থাকে । কেবল মানুষের নহে, প্রীণিমাত্রের 

স্ব-স্ব গ্রতিভানুমারে ইতি র্তবাতা নিরূপিত হয়, “ইহা! এইরূপ” বা এইরূপ নহে” 

পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ ( বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুব1) সকলেই স্ব 

গ্রতিভানুসারেই তাহ! অবধারণ করে। মানুষের মধ্য যে, কেহ আস্তিক হন, কেহ 

নাস্তিক হন, কেহ ধার্মিক হন, কেহ অধাশ্দিক হন, কেহ জটড়ৈকত্ববাদী হন, 

কেহ দ্বৈতবাদী হন, কেহ ক্রম বিকাশবাঁদী হন, কেহ বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের 

সমর্থক হন, গ্রতিভাভেদই তাহার কারণ, প্রতিভাভেদ বশতঃ এই একার 

বিচিত্রতা! হইয়। থাকে । £ 
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* & ১.৯  ষ্টিউিজলহ। সুই 

শ্রোড ও স্যার. ল্য স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, এতদ্বায চিন্ত 
বৈরি প্রতিভাত হইয়া. থাকে । চিত্ত বৈদিক গ্রতিভান্বিত হইলে, বেদের 

কথায়, আর সন্দেহ হয় না, বেদের উপদেশ আর বালকোচিত বালক! মনে হয় মা, 
অনর্থক, জ্ঞানে হেয় হয়না, তখন বেদের উপদেশামুসারে কর্ম করিতে হৃদয়ের 

খবতঃপ্রহ্ৃত্তি হয়, আর অপ্রবৃত্তি হয় না, বেদজ্ঞ, বেদগ্রাণ, বেদপাদপুজক, 

বেদের কৃপায় কৃত্নবস্ততত্বজ্ঞ, যোগতত্ববিদ যোগনিষ্ঠ খাধগণ বেদকে ( যে বেদকে 
আধুনিক শ্িক্ষিতন্ন্ত স্বদেশীয় বিদেশীয় নবীগণ অসভ্য অবস্থার কৃষকের গান 
বলিয়া, অনর্থক বলিয়া উপেক্ষা করেন, সেই বেদকে ) কেন 'ত্রহ্গ' বলিয় 

রুিযাছিলেন, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, ভ্রান্ত বয় বিশ্বা 
করিয়াছিলেন, কেন. তাহারা বেদের আজ্ঞাকে, বিন! সংশয়ে শিরোধাধ্য 
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বৈদিক, শন; ৯৫. 

করিয়াছিলেন, কেন তাহার! বৌকে বিশববিদযার আকর “বলিয়া নি করিয়া 
ছিলেন, “বেদ হইতে বিশ্বজগৎ হইয়াছে, বর্তমান কালে অনেকেরই হান্তো- 

দীপক, অনেকেরই সমীপে অসার ধাক্য জ্ঞানে অবজ্ঞাত এই কথা নির্ভয়ে, রঃ 

মুক্তকণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহ স্থখ বোধ্য হয়, বৈদিক সংস্কার বিহীনের 

ছর্বোধ্যু বা অবোধ্য হইলেও, বৈদিক সংস্কার বিশিষ্ট পুরুষের অনার়ীস ঝ্েধ্য 

হইয়! থাকে । 

যেরূপ অধিকারী হুইয়! যে ভাবে বেদাধ্যয়ন করিলে প্রকৃত 

বেদজ্ঞ বা! যথার্থ বৈদিক হওয়। যায । 

বক্তা--যেকূপ অধিকারী হইয়া, যে ভাবে বেদধ্যন করিলে, প্রকৃত বেদজ্ঞ 

বা যথার্থ বৈদিক হওয়| যাঁয় তাহা বল। 

জিজ্ঞান্ব-_শান্ত্র ও আপনার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহ! বলিতেছি। 

যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে, প্রথমে আত্মার সংস্কার করিতে হইবে, 

শাস্ত্রোপদিষ্ট তপশ্চরণ করিতে হইবে, ব্রহ্ষচর্ধয পালন করিতে হইবে, বেদজ্জ, 

বেদনিষ্ঠ, যোগতত্ব ও যোগসাধন তৎপর সদ্গুরুর সেবা! করিতে হইবে, তাহার 
সকাশ হইতে বেদ গ্রহণ করিতে হইবে, স্বাধ্যায় করিতে হইবে, অন্ত বেদ দান 

“করিতে হইবে, এবং বেদোপদিই্ কন্ম্ম করিতে হইবে । মহাভাষ্যকর্তা, জাননির্ধি 

ভগ্ুরাান্ পত্ঞলিধেব বলিয়াছেন, “আগমকাল' ( সদ্গুরুর সকাশ হইতে বিদ্যা 

গ্রহণ কাল) “শ্বাধ্যায় কাঁল' (অত্যাস কাল), প্রবচন কাল ( অধাপন কাল ) 

ও 'ব্যবহার ক্রাল' ( বন্মানুষ্ঠান কাল ) এই চতুর্ধিধ প্রকারে বিদ্যা উপযুক্ত হইয়া 

থাকে (প্চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈ বিদ্যাপযুক্তাভবতি-_-আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, 

প্রবচন কালেন, ব্যবহার কালেনেতি”- মহাভাষ্য )। বাধু ও ব্রহ্ষাগুপুরাণে 

উক্ত হইয়াছে, যিনি যথাবিধি বেদ্য ও বেদিতাকে (জেয ও জ্ঞাতাকে ) জানিয়া- 
ছেন) অর্থাৎ যিনি যোগবিৎ, যিনি যোগ দ্বারা আত্মতত্ববিৎ হইয়াছেন তিনি 

যথার্থ বেদখিং_ প্রত বেজ) চিনি বেদপারগ, তদ্াতীত অন্তে বেদচিস্তক, 
ব্দেবিৎ নহেন। যিনি খর্জো নন, বুনি সুঞ্জ বেদ জানেন, যিনি যভুর্বেদ 

জানেন, তিনি হজ্ঞ জামেন, ি্লামবেদ ্্জ, তিনি তর্কে জানেন, হিনি 



টি, তিনি সর্বজ$, (তিনি নিখিল (ডি * অতএব যোগবিৎ না হইলে, 
কত বোবিৎ হত সম্ভব নহে । 

বক্তা--যেরপ অধিকারী হইয়া, যে-ভাবে বেদাধায়ন করিলে, প্রকৃত বেদ 

হওয়া যায়, বেদপারগ হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তুমি যাহ! বলিলে, তাহ! অতাতুসার- 

গর্ত “কথা সহেন্দ নাই, বিস্ত ইহা শুনিয়া, বর্তমান কালে, জ্লাধারূণৈর বিশেষ লাভ 
হইবে বলিয়া, মনে হয় না| বৈদিক সংস্কার বিলুপ্ত প্রা হইয়াছে। ইদানীং 

বৈদিক আর্ধ্যসস্তানদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির চিত্ত প্রতীচ্য উন্নতি 

দেখিয়া, বিশ্মিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে, শাস্ত্রের কথাতে ইহাদের আর আস্থা 

নাই, শাস্ত্রের কথ। গ্রনিড়ে, ইহাদের আর উৎসাহ হয় না, শাস্ত্রের কথাকে, 

এখন বৃদ্ধপিতামহীরঞারীুং ভয় সারহীন বলিয়াই ইহারা,মনে করেন। তুমি 
যে কথাই বল না কৈন। সর হইলেও, যুক্তি সঙ্গত হইলেও, প্রতীচয দেশ শান্ত 

গল যানি যখন এত ইভ হইয়াছেন, হইেছেন, তখন আমর! আবার সেই 

কুসংইাপুণী স্ব্নলার ঝ অসার শাস্ত্রকে মানিয়া চলিব কেন, অনেকের মনে 
চা ভাবই-জাগিয়া উঠিবে। 

,. জিজ্ঞান্থব-_তাহা হইলে, আরকি কোন উপায় নাই? সত্যের জয় কি 
' আবসতস্তাবী নহে? 
৪ ৰক্তা-কোন উপায় নাই, একথ! বলিতে পারিনা, 'সত্যের জয় অবশ্তস্তাবী' 

এ কথাও পরম সত্য মন্দেহ নাই। কিন্তু যে উপায় আছে, সে উপায় অবলম্বন 

পুর্বক শাস্ত্াহুমোদিত পুরুষকার করিবার লোক যে বিরল হইয়াছে, যে প্রকারে, 
ধবদ্যা উপযুক্ত হন্-_তঅতীষ্ট ফল প্রসবে সমর্থ হ*ন্, সেই প্রকারে বিদ্যা, 
উপযুক্ত করিতে হইবে, যে প্রকারে প্রক্কত বেদজ্ঞ হওয়া যায়, সেই প্রকারে 
প্রক্কত বেদজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, কেবল মুখে শাস্ত্রের প্রতিধ্বর্সি 

করিলেই চলিবে না, বেদ-শান্ত্রোপদেশের ব্যবহার করিতে হইবে, ফল না 

পাইলে, বিশ্বাস হইতে পারে ন1, “ইহা করিলে, এই হয়, যোগীর! এইরূপ শক্তি 

গে পরাচশ্চ যো বেদ স বেদ বেদান্তজ ংষি যো৷ বেদ স বেদ যজ্জমূ। সামা'ন 

ঘো বেদ স বেদ ব্রহ্ধ যে! মানপং বেদ স বেদ সর্বম্॥-ব্র্ধাগুপুরাণ। 4 ৃ 

-- শ্বেদন্ত বেদিত! যোবৈ বেধ্যং বিন্দতি দেগারিৎ। তং বৈ বেদাবিদং ্ রাহস্তঃ ৃ 

| প্রাথবে দপারগম্॥ বেদাঞ্চ বেদিতে দির্ধাতৈ যখাবিধি। এবং ধন বিদ্ঠ 



 অযোধাকাণ্ডে রাণী-কৈলধরুয়ী |) ত ৯৭ 

সম্পন্ন ছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষের! যে প্রকার উন্নতি করিয়াছিলেন, বর্তমান 
কালের অভ্যাদয়শীল কো।ন জাতিই অদ্যাপি তাদুশ উন্নতি করিতে পারে নাই, 
কেবল এইরূপ বাক্যোচ্চারণ করিলে, কি ফল হইবে? 

নিডা্_-আগনার কথা৷ যথার্থ, ক্রিয়াই সিদ্ধির হেতু, কর্ম ন| করিলে, 
সিদধিলাত হইবে€কেনগ এবং সিদ্ধিলাভ না| হইলে, ফল না! পাইলে কাহার 

হু বিশ্বাস হা না। ্. 

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেঁমী। 
( পূর্বান্থবৃপ্তি ) 

গুহক পুলকে কয় শুন দয়াময়। + টির 
চিন্তামণি চণ্ডালে পরশ বিধি নয় ॥ ঠা ৮ টি & 

এ চণ্ডালে কোল দিলে অধিলের পতি | (7. 4 / 1 
অগতির গতি বলে কৈলে নামে খ্যাতি ॥ 7: / / 4] 
পতিত পাবন নাম করিতে প্রচার |. (4 4 / জি 

£ ৯ ্ 
উট হীন দেখি দীননাথ কৈলে অঙ্গীকার ॥ ০. রর / €. 

মের জন্য স্বার্থ আজ ভাগ্যকরে মানি। নন 8 / ঠ রি 

আমার আলয়ে আজ চল রঘুমণি ॥ নং রর (4 | 

অপর শ্রীরঘুবর মোর শুন কথা । টা 
দশ! হেন দেখি অতি মনে পাই ব্যথা ॥ 

বাঝল বসন কেন হীন আওরণ। 

সঙ্গে পাত্র মিত্র সৈম্ঠ নাহি কি কারণ 

দাঁসে সবিশেষ কথা বল সীতাপতি। 

বল হরি কপ! করি কি হেল হুর্গীতি ॥ 

মূলে স্টুষ্ট করিয়া এত কথা নাই, তবে আভাম আছে। রামরসার়ণে 

ভাব পুষ্টির জন্য আরও অনেক কা" আছে। প্রয়োজন ত ভক্কি। বাঙগাপার 

কবিগণ ভক্তি ভাব জ|গাইবাঁর জন যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে বিশেষ প্রয়োজনই 

দির্বছিয়।*' গোস্বামী রঘুনন্দন সমন্তের মুখ দিয়! বাহির করিয়াছেন-. 
১৩. 



৯৮ উত্সব । 

' দূর হইতে দেখি রাম আপন মিতারে। 
গা তুলি চলিল! তার সুঙ্গে মিলিবারে ॥ 

আন্ত মিত। বলি দৌহা দৌহে আলিঙগিয়া। 

স্তম্ভিত হইয়া রহেঞ্জানন্দে মজিয়! ॥ 

দোহার নয়নে বহে প্রেম অশ্রধার ₹ 

পুলকে প্রফুল্ল তনু হৈল €্দাহাকা র& 

এই ভাব যিনি কল্পনাতেও দেখাইতে পারেন তিনি মানুষের বড় উপকার 

করেন। গোস্বামী আবার বলিতেছেন-_ 

তবে রাম করে ধরি গুহে বসাইলা। * 

এ়্াহ। দেখি রনমন্ত্র ভাবিতে লাগিল! ॥ 

র্যা গুহকের পুণ্য কহিতে নাপারি। 

পভ ্ীরে কৈলা সধ্য ভন্তি অধিকারী ॥ 

শকাথ। এ চণ্ডাল জাতি কদর্য আহার । 

কোথা রামে ছেন্ সথা-ভক্তি অধিকার ॥ 

বুঝিলাম জাতি গুণ কুলশীল ধন। 

প্রভু পরিতোষ প্রতি না হয় কারণ ॥ 

এক মাত্র ভক্তি, বশ করে নারায়ণে । 

প্রত্যক্ষ হইল আজি গুহের দর্শনে ॥ 

ভব বিধি ঝারে দেখি করে অভ্যথান। 

গুহে দেখি তিহ আগে করিল! পয়ান ॥ 

চতুন্মুথ পায় নাই যাহ! কোন কালে। 

দ্রিল৷ হেন আলিঙ্গন শ্রীরাম চগ্ডালে ॥ 

বরহ্মাদি দেবতা অপেক্ষা চগ্ডাল ভক্ত ও বড় এরূপ কথা কিন্তু প্রাচীন খাঁষগণ 

বড় একট! দেখান নাই । মুলেও এরূপ নাই, অধ্যাত্ম রামায়ণে ব্রন্ধাকে ব্রঙ্গার 

মতই বর্ণনা করা হইয়াছে। 

তগবান্ বানীকি বলিতেছন গুহ রামকে বণিতে লাগিলেন “অযোধ্যাও যেমন 

তোমার, আনার এই রাজধানীও সেইরূপ তোমার। বল আমি তোমার ফি করিব ?? 

তোমার মত প্রিয় অতিথি ভাগাক্রমেই লাভ"হয়। গুহ নানাবিধ নুস্বাহ অন্ন ও 

অর্থা আনয়ন করিয়! বলিলেন লথে এই সমগ্র পৃথিবী তোমার, তুমি আশ্ীদের ভর্তা 

ঘর্ার আমি তোমার ভূতা, তুমি আমার এই ঝাদ্য শাদন কর । গুহ তখন চর, 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী বৈরেন। মি ৯, 

চোষা, লেহ, পেয় এই চতুর্বিধ অন্ন, মুখ মুখ্য শয়ন, এবং অশ্বগণের জন্য ঘাস সন্মুখে 
স্থাপন করিলেন। রাম তখন গুহকে বলিলেন নিষাদ রাজ ! তুমি যেদূর হইতে 

পাচারে আগমন, এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে ইহাতে ই আমাদেরগজচ্চন! কর! 
হল এবং আমরা সম্যগ, হূর্য লাভ কষ্ষিলাম। ভগবান্ এই “বলিয়া বর্ত,ল বাহু 
যুগল ার গুহকে গাড় আলিঙ্গন করিলেন_-বলিলেন গুহ! ভাগ্যবশতঃই 
তোমাকে' বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম। তোমার রাজা ও 
অরণ্য ত নির্বিদ্বে আছে? তৃমি আমার জন্ত প্রীতি পূর্বক যাহ 
আনিয়!ছ তৎসমস্ত "শামি স্বীকার করিচ্েছি কিন্তু উহা আমি প্রতি গর 
করিতে পারি না। আমি চতুর্দশ বৎসরের অন্ত তাপসব্রত অবলম্বন 

করিয়াছি, আমার কেঞ্ধ অশ্থগণের খাছ প্রয়োজন আট অন্ত দ্রবো আমার 

প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত অশ্ব পিতার অতিশয় প্রিয়; £ইহাদের থাগ্ধ' প্রদান 

করিলেই আমার মংকার কর! হইল। গুহ সন্থষ্টমমে ভাষাই করিলেন। 

দেখিতে দেখিতে সন্ধা আসিল। রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পূর্বক “সাক্সন্থা! 
সমাপন করিলেন। 

ততশ্চীরোভ্তর! মঙ্গঃ সন্ধ্যা মন্বান্ত পশ্চিমাম্। 

জল মেবদদে ভোন্যং লঙ্মণেনাজতং স্বয়ম্ ॥ 

লঙ্গণ গঙ্গাজল আনিলেন আর ভগব|ন্ গঙ্গাজল মার পান করিলেন। প্রথম 

দিন ও অনাহার দ্বিতীয় দিনও তাই। 

রম তখন সীতার সহিত ভূমি শমায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে লক্ষণ 

স্তাহাদের চরণ প্রক্ষালন করিয়! দিয়! কিঞিৎ দূরে এক তরুমূল আশ্রয় করিলেন। 

গুহ নুমন্ত্রের সহিত লক্ষণের সঙ্গে আলাপ করিয়! জাগিয়৷ রহিলেন। 

উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়, হয় আমরা ব্রত শিথিল করি অথব৷ 

লে।কের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করিয়! নিজের জিদ্ বজায় রাখি । মধুর শ্রীভগবান্ 

কিন্ত গুহের সহিত ব্যবহারে নিজের বুতও শিথিল করিলেন না, আর গুহের 

প্রাণেও ক্লেশ দিলেন না। এই সমপ্ত ভগবান আপনি আচরণ করিয়া 

| মানুষকে, তাহাই করিতে বলিতেছেন । আ।মরা যদি ন। শির্ষ। করি, আমর! যণ্দ 

মনে ভাবি রামায়ণ ও মহাভারতের গন্য শিক্ষা পাইয়া এই জাতিটা এত হীন 

র্ববল হুইয়! পড়িয়াছে যদি আমাদেব এইরূপ কুবুদ্ধি হয় তবে আমাদের কি গতি 

হইবে? হীভগবান রামচন্দ্রের কাছেই 'গ্রার্থন! করি গ্রভে৷ ! তোমার আজ্ঞায় 



০৯৭৪. উত্চজনীৰ। 

আমর! যেন. এই আন্ুরী ও রাক্ষী বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া! ভোদার রদ পথে 

চলিতে পারি আমাদের এই করিয়! দাও। 

তার পল্ে শ্রীলঙ্ষণের সেন!? শ্রীলীভারামের শয়ন কালে চরণ প্রক্ষালন ? কত 

সন্তর্পণে শ্রীলম্্মণ সেই অরুণদল বিশিষ্ট ঝমলিনীর নায় জিগ্ধ পাদারবিন্দ ্রক্ষালন 
করিলেন আর কতযত্বে সেই উদ্যোন্ত দ্যুতিরক্ত শ্যামল কমলযুগল খুলিশ 

করিলেন--'আ'র সেই সময়ে সীতারামের মুখ কমলে কি দেগ্সিলেন, দেখিয়া দেখিয়৷ 

কি হইয়া গেলেন তাহ! অতন্ত জনে আর কি করিয়া বলিবে? এ ষে তক্ষের 

প্রাণকে শীতলাহলাদে ভরিত করিয়া রাখে__ইহ1! কি অভক্ত জনে বর্ণনা করিতে 

পারে? 

বলবাসি পন্বেধ পঞ্খুম অধ্যাম্্। 

. জ্বাম বনবাসে দ্বিতীয় নিশা_-গুহ লক্ষণ সংবাদ। 

পসোবত প্রতুহি গ্রিহারী নিষাদা। 

ভয়উ প্রেমবশ হৃদয় বিসাদ। ॥ 

তনু গুলকিত জল লোচন বহই। 
বচন সপ্রেম লক্ষ্মণ সন কহঠি ॥” তুলসীদাস 

গুছ সুন্দর ইন্কুদি বুক্ষতলে শম্যা রচনা করিয়। দিলেন আর লীতারাম কুশ 

শহ্যায় শয়ন করিলেন। প্রকে নিড্রী যাইতে দেখিয়া! 

পকচ্ছুক দূরি সাজি বান শরাসন” 

জ/গন লগেউ বৈঠী নীরাসন”, 

শ্রীলক্ণ কিছু দূরে শরাসনে বাণ সাজাইয়৷ বীর।সনে উপবেশন করিয়৷ জাগিয়! 
রহিলেন। গুহ স্থানে স্থানে বিশ্বাসী প্রহরী স্থাপন করিলেন। গুছের কটিদেশে 

তুণ, চাপে শর--গুহ লক্ষণের 'ণিকটে গিয়াছেন। গ্রভূকে বুক্ষমূলে শয়ান 

দেখিয়! নিষাদ প্রেমবশে হৃদয়ে বড়ই ব্যথ। পাইতেছেন। শরীর কণ্টকিত 

চক্ষে অশ্রধারা_গুঙ্ গ্রেমতরে লক্ষমণকে বলিতে লাগিলেন গ্ত্রাতঃ রঘুপতিকে 

দেখ__ | 
পশয়ানং কুশ পত্রৌঘ সংস্তরে সীতয়া সহ” 
ষঃ শেতে স্বর্ণ পর্বে স্বান্তীর্ণে ভবনোত্তমে” 



অযোধ্যাকাথ্জেরাণী ক্ররেরী। ১৩৯ 

খ্গাহা |! হিনি ইন্্রভবম ভুলা উত্তম ভবনে স্বর্ণ পর্ধাঙকে ছগ্ধফেনলিভ শধ্যায় শয়ন 

করেন তিনিই আজঙ্ সীতার সহিত কুশপত্রের শয্যায় লুষ্টিত হইতেছেন । ভ্রাতঃ 

আমার মন্ুরোধ তুমি রক্ষা কর। তুমিও নিয়ত স্থুখোচিত-_ তোমাক্কজন্ত এ সুখ 
সাধিকা শধা। রচিত হইয়াছে__তুমিগ্ আজ বথান্ুখে শয়ন করি! শ্রান্তি দূর 
কর। আমর! নিমাদ-_বিবিধ ক্লেশ সচিফু-_আমিই 'আঙ্গ তোমাদের জঙ্ত 
ঈ্গাগিয়া থাকিব। » 

ন হি রামাৎ প্রিয়তমো মমান্তে ভূবি কশ্চন। 

ব্রবীম্যেব চ তৎ সত্াং সত্যেনেব চ তে শপে॥ 

রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার এই পৃথিবী মগুলে আর কেহ নাই--সতোর 

উপর শপথ করিযাস্মামি এই সত্যই বলিতেছি । ইহার-প্রসাদে ধর্্ার্থ কামের 

সহিত ইহলোৌকে আমার যশোলাভ হইবে ইহারই আমি প্রত্যাশা করি। এই 

স্থানে আমার বহু জ্ঞতিগণ আসিয়ছেন, আমি ইহাদের সহিত ধনুর্ধারী হইয়। 

নীতার সাহত মামার প্রিয়সথাকে রক্ষ! করিব। এই বনে আমি সর্বদা বিচরণ 

করি-_এখানকাঁর কিছু 'আমার 'অনিদিত নাই। যদি অন্ের চতুরঙ্গ মেনাও 
আক্রমণ করে তাহাও আমি সহজে নিবারণ করিতে পারিব। 

শ্রীলক্মণ গুহের কথ! রক্ষা করিতে পরিলেন না, বলিলেন নিষাদ রাজ 

তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে_-মার ভুমি ঘখন আমাদের রক্ষার ভার লইতেছ তখন 

আমাদের কোন ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ আজ আমার প্রভু ভূমি- 

শব্যায় মীতার সহিত শয়ন কৰিয়! আছেন আমি কোন্ সুখে নিদ্রা যাই, আমার 

জীবনেই বা কি প্রয়োজন আর সুখেই লা প্রয়োজন কি? রণস্থলে সমস্ত নুরান্থুর 

বাহার পিক্রম সহ করিতে পারে না, দেগ_ তিনিই 'আঙ তৃণশধ্যায় পত্ভীর সহিত 

শয়ন করিয়া আছেন । যিনি মন্ত্র তপ্ত! 'ও 'অশ্বমেধাদি বিবিধ অন্ুষ্ঠানলদ্ধ, 

মিনি পিতার মুখ্য পুত্র, পিতার সমস্ত গুণে ভূষিত হইয়! সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন-_ 

ইছাঁকে বননাসে দিয়! রাজা আর কয় দিন থাকিবেন? “বিধন মেদিনী নূনং 
ক্ষিপ্রমেব .ভনিষ্যতি” মেদ্িনী অণ্টরাং বিধবা! হইবেন। আহা! উচ্চৈস্বরে 
কাদিয়। কাদিয়া পুরনারিগণ এতক্ষণ বোধ হয় শ্রান্তি নিবন্ধন উপরত হইয়াছেন 

আর রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়াছে । দেবী কৌশল্যা, রাজা এবং আমার জননী: 

যে জীবিত. আছেন .তাহা! আমি সম্ভব মনে করিনা, আর যদি থাকেন তবে এই 

রাত্রি পর্যন্ত। আমার মাত! হয়ত শত্রসের মুখ চাহিয়া বাচিক্া। থাকিতে পারেন 

কিন্ত বীর'গ্রনবিনী কৌশল্যা যদি পুন্ন শোকে গ্রাণত্যাগ করেন ইছাই আমর 
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ছঃখ। রামাহুরক্ত জমা বী্ণ, সমস্ত লোকের সুখালোকক্ধপ গীতিরায়িনী সেই 
অধোধা! রাঁজা দশরথের মরণ দুঃখে সংস্ষ্ট-_আহা ! এই পুরী বিনষ্ট হবে| হায় 
মহাত্মা জো্ঞুত্রকে ন! দেখিয়া রাজার প্রাণ কিরাপে শরীরে - “অবস্থান করিবে ? 
রাজার ' বিনা্শে দেবী কৌশল্যার বিনাশ হইবে অনন্তর আমার মাতাও আর 

. বাঁচিবেন না । রামকে রান্যভার দিতে না পারিয়। সেই 'অতিক্রাস্ত মনোরথ লাভে 
অসমর্থ হইয়াই রাজ! সব নষ্ট হইল--সব নষ্ট হইল এই বলিয়৷ কাদিতে কাঁদিতে 
জীবন ত্যাগ করিবেন। 'ভরতাদদি ধাহার! পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হুটুলে, 
তাহার অগ্নি সংস্কার গ্রভৃতি সমস্ত প্রেত কার্ধা সাধন করিবেন, তাহারাই 

ভাগ্যবান্। রমণীয় চত্বর সমন্বিত, সুবিভক্ত রাজপথ বিরাজিতা, বিবিধ হর্মপ্রাসাদ 
বিভৃষিতা, উৎকৃ্ গণিকাগণালস্কৃতা, রথ অশ্ব গজ পরিব্যাপ্তাযষ্ডূর্যযধ্বনি নিনাদিতা, 
সমস্ত নুখকর দ্রব্য পূর্ণ!, হষ্টপুষ্ট জনাকুলা, আরাম উদ্যান সম্পন্ন, সামাজিক উত্সব 

শালিনী আমার পিতার রাজধ।নী অযোধ্যাতে ধাহারা স্থথে বিচরণ করিবেন 

তাছারাই ভাগ্বান্। হায়! পিত| কি জীবিত থাকিনেন? আমর! বনবাস হইতে 

গ্রতিনিবৃত্ত হইয়া কি তাহাকে দেখিতে পাইব ? আমর! সত্যগ্রতিজ্ঞ রামের সঙ্গে 
মঙ্গলে মঙ্গলে কি অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব? লক্ষণের বিপাপে 

গুহ নিতান্ত মর্মাহত হইলেন। “জরাতুরে। নাগ ইব ব্যথাতুরঃ” অতি স্নেহ 

--জরাতুর গুছ ব্যথাতুর গজের মত অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তুলসী দাস 
লিখিতেছেন £__ 

ভয়'্উ বিষাদ নিষ।দ হি ভারী। 

রামসিয় মহিশয়ন নিহারী ॥ 

রাম লীতাকে মহীতলে শয়ান দেখিয়। নিষাদের গ্রাণ বিষাদে ভরিয়! উঠিল। 

গুহ বলিতে লাগিলেন-_ 

কেকয়নন্দিনী মন্দমতি, কঠিন কুটিল প্রাণ কিছু। 

জেছি রঘুনন্দন জানকীছি, নথ অবসর দুখ দীহু ॥ 

ভই দিনকর-কুল-বিটপকুঠ।রী, কুমতি কীন্ক,সব নিশ্ব হখারী ॥। 

কেকয় নন্দিনী বড়ই মন্দমতি__- আহা! বড়ই কঠিন কুটিল পণ করিয়! 
রামকে, জানকীকে সে বনে পাঠাইল। আহা! ম্বখের ঈমক়-সে বড়ই ছুঃখ দিল। 

কুর্্যবংশরূপ ঝক্ষের কুঠ।র স্বরূপিণী এই কৈবেয়ী। আহা! এই কুমতি টা 

বিশ্বকে দুঃখে পুর্ণ কুরিল। 



অফ্ধ্যাকাণ্চে রাণী কৈকেয়ী। ' . ১০৩ 

বারও লষণ মধুর মৃছবাণী, জ্ঞান বিরাগ ভক্জিরস দানী? 
লক্ষণ তন ৃ  মধুর বাকো--জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি মিশ্রিত করিয়া! বলিতে 

লাগিলেন 1 

আমর! এইখ[নে, অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে শেক শান্তর উৎকষ্ট মহোষধ স্বরূপ 

গুহের প্রতি রীনক্মণের মহামূল্য উপদেশ উদ্ধৃত করিতেছি। যাহার! শাস্ত্র ধরিয়া 

জীবন গঠন করিতে চাহেন তাহাদের শোকতাপদগ্ধ জীবনে ইহার এক একটি 
কথ! অমৃতধারা বর্ষণ করে। গনুখস্ত ছু'খস্ত নকোইপি দাতা” এই গ্লোকটির 
নিরন্তর অভ্যান কত মানুষকে দেবতা করিয়া দিয়াছে । ক্ষণ বলিতে 

লাগিলেন_ | ৃ 
কচ্ছ,দ্বা ক্ষণ: প্রাছ সথে শৃণু বচে। মম ॥ 

কঃ কন্ত হেতুছু £খন্ত কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা। 

স্ব পুর্বার্জিতকন্মৈব কারণং শ্খ-ছুঃখয়োঃ ॥ 

সথথসা ছঃথসা ন কোইপি দাতা 

পরে! দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা । 

“অহং করোমী[তি বুথাই ভিমানঃ 

স্ব-কর্ম্ম সুত্র-গ্রথিতে৷ হি লোকঃ ॥ 

স্হন্মিত্রাযু'দালীন দ্ধেষ্য মধ্যস্থ বান্ধবাঃ | 
স্বয়মেবাচরন্ কম্ম তথ। তত্র বিভাব্যতে ॥ 

স্বথং বা যদি বা হঃখং স্বকর্মবশগে!। নরঃ ॥ 

যদ্ যদ্ যথা গতং তত্তৎ ভূক্ত। স্বস্থমনা ভবে ॥ 

ন মে ভোগাগমে-বাঞগ্। ন মে ভোগ বিবর্জনে । 

অ|গচ্ছ ত্বথমাগচ্ছ ত্বভোগবশগোভবে | 

যল্রিন্ দেশেচ কালেচ যন্মাদ্া যেন কেন বা। 

কৃতং শুভাশুভং কর্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নান্তথ! । 

অলং হর্ষ বিষাদাভ্যাং শুভাশুভ ফলোদয়ে। 

বিধাত্র। বিছিতং যদ্যৎ তদলঙ্যং স্ুরাস্থরৈঃ ॥ 

সর্বদ| স্থথ ছঃখাভ]াং নরঃ প্রত্যবরুদ্ধতে | 

শ্্টরঞ্পুণ্যপাপাভ্যামুৎ্পন্নং হৃখছুঃখবৎ ॥ 

স্খস্যানস্তরং ছুঃখং ছুঃখন্যানস্তরং স্থুখম্। 
য়মেতদ্ধি জ্ুনামলঙ্ঘাং দিন-রাজিবৎ ॥ 



+১*৪ উৎনব। 
"নখ মধ্যে স্থিতং হুঃখং হুঃখ মধ্যে স্থিতম্ সুখুম্। 

'দন্তোস্ত সংযুক্তং প্রোচাতে জলপন্কব | 
তম্মাদ্ৈধ্যেপএবিদ্বাংস ইষ্টানি্টোপপততিবু। . 

,ন হ্ত্তি নুষি্তি সর্ব মায়েতি ভাবনাৎ 

নিষাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া! শ্রীলক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন সখ আমার বাক্য 
শ্রবণ কর-_কে কার ছুঃখের হেতু ? কেই বা কার সখের হেতু ? আপন আপন 
পূরধবার্ভিত কর্ই সনুখদুঃখের কারণ। ্ 

স্থথ ব1 দুঃখের দাত| কেহই নহে। অপর কেহ সখ ছুঃখ দিতেছে ইহা! মনে 
করাই কুবুদ্ধি। আর যদি কেহ এরূপ ভাবে যে আমি এরূপ কম্ম করিতে সমর্থ 

যাহাতে কেবল সুখ হইত--ইহ।ও বৃর্থ। অভিমান মাত্র কারণ আপন আপন 
কর্ধসত্রে সকলেই আবদ্ধ_-এখনে স্বতন্ত্রতা নাই। এই কর্শন্ত্র-_-এই কর্ণের 
ডূী সকলের গলায় বাধা । আর কর্ম ডুরী গলায় বাঁধিয়া জীবকে কে 
নাচাইতে জান? 

যথেন্র জীলিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে । 

কৃত্বা নর্তয়তে কামং স্বেচ্ছয়। বশবন্তিনীম্ ॥ 
তথ নর্তঁয়তে মায়! জগত স্থাবর জঙগমমূ। 

্রঙ্গা'দ স্তম্ব পত্যন্তং স দেবান্ুর মানুষম্ ॥ 

ধন্ত্রজালিক যেমন দারুময় পুন্তলিক| হস্তে লইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে 

নাচায়, মায়াও সেইনূপ আব্রন্গ স্তব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবর জঙ্গম নাচাইতেছেন। 

যথা কৃত্রিম নর্তক্ো নৃত্যন্তি কুঃকেচ্ছয়। | 

তদধীনা! তথ! মায়া নর্ভকী বহুরূপিণী ॥ 

ঈশ্বরের অধীনে এই বহুরূপিণী নর্তকী কর্শাড়ুরী হাতে লইদ্না জগৎ 
নাাইতেছে। প্রতি জীবের কৃত কর্মের ডুরী যাহার হাতে, তিনি যাহার যেমন 
কর্মী, তাহাকে সেইরূপে ঘুরাইতেছেন, ফিরাইতেছেন, ইহাতেই জগতে বিচিত্র 
প্রকারের হাসি কানা সুখ ছুঃথ জন্মিতেছে। মানুষ নিতাস্ত পণ্রশ্রান্ত হইয় 

যখন ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা গ্রার্থনা করে তখন * তিনি মায়া হইতে জীৰকে 

পরিত্রাণ করেন। (ক্রমশঃ) 



প্টীশাবান্যোপনিষদ্। ১৪৯১৬ 

পিন ঘাময্য বন্য্আানিদ্থিল মুত্স। 
“বু ঘনুজতান্তয্য বরসসন্মা বৃ ॥ 88 &. 

সস 

[ হিরম্ময়েন পান সতান্ত মুখম্ অপিহিতম্ রগ নে ] গ্্ নং বু 
ৃষ্টয়ে তৎ অপাবৃগু] 

রাই সর. ০৮ পপ ও, কা আজ পক পপ ৭ পা পালা শী + পা পা শত পপ সস পপ পা পপ... পা ও শা 

সরলার্থ:_স্িহজ্মশ্রল হিরণ্যস্ত ধিকারে! হিরন্ময়ং তদিব গ্রকাশাত্মবং জেন 

হেমবৎ প্রকাশময়েন জ্যোতিশ্ময়েন পালন গাত্রাকারেণ পিবস্তি রশ্ময়ো রসান্ 

যত্র স্থিতান্তেন বিশ্বেন-_-তেন তেজোময়েন মগুলেন বন্সহ্স আদিতা মণ্ডল 

ত্রঙ্ষণঃ “লহ ক ত্র লক্ষব্ধী লাম ঘত্স'” ইতি শ্রতেঃ বন্ধ আদিতামওলক্থস্ত 
অবিনাখিনঃ পুরুযোত্তমন্ত শ্রীভগবতঃ জন্ব ঘারং মুখোপলক্ষিতং স্বরূপং তং 

্রাপ্তিমার্ম্বারম্ যদ্বা সুখমিতি সর্ববিগ্রহোপলক্ষণং-- লীলা বিগ্রহ স্বরূপং অথব। 

মুখং প্রধানং রূপং “স্সঘ্র অ হলীওন্নহাহিল্ত ত্বিহব্ায: ঘ্বকৃদী ভৃহ্যল 
স্িব্য্যজমস্মুকথিহ্ত্জত্র ন্সাদলন্তরান আাভ্রহন স্তব্;” ইতিশ্রতে, 
ক্সন্িদ্থিরন আচ্ছাদিতং সর্বজনৈরজ্ঞাতম্ “গ্সাহিব্সী লক্ষ নআ্সাইক্ষ:ঠ+ ইতি 

শ্তেঃ লল্ আচ্ছাদনং তেজঃ সমুহাম্মকম্ হে দুজন হে জগংপোষকহৃর্য;। 

পুষ্ণতীতি পুষা! তত সম্বেধনং হে ভক্তপোবক কর্মফল বিধানেন জীবানাং পোষক। 

যদা জীৰাঃ স্থলশরীরেভ্য উৎক্রামস্তি তদ। তদনস্তরং দেবঃ পুষা তান্ স্বশ্বকর্খো- 

চিতান্ মার্গান্ প্রাপয়তি। “ন্মন্ত লা নগ্রহ্ছন হয" ল ন্বাজঝানয, ছিব 
ঘুজন্মস্তুল মস্টি” খখেদ সংহিতা ৬৫৩১ ণন্বি সতী আাজযানয বিশ্ষ্ধ 
ন্রিম্তঘী অদ্ধি, ঘাঅন্নান্তুস লী নিত:” খ, সং ৩:৫৩।৪ “বত ক্ষালত্র 

লী লন” থ, সং ৩৫৫১ “বিগৰা ভি লামা স্সনবি ব্রঘানী মলা 

ঘুজগ্ষিদ্ব হালিহন্বে ঝ সং ৬1৫৮১ ইত্যাদি শ্রতিভাযঃ | জর" গ্ঘান্ষ্, পৃথক্ 

কুরু অনাচ্ছাদিতং কর অপদারয়। কশ্মৈ? কিমর্থং? স্বর্মম্মায ভু । 
সত্যং সত্যজ্ঞানানন্দাস্মকং তদ্জরপং ধারয়তি হৃদয়ে চিন্তয়তীতি--সত্যং ধর্মো যন 

সোইহং সত্যধর্শা তন্মৈ চতুর্থী ষ্ঠ্যর্থে সত্যধর্মন্ত মদাদি ভক্ত জনগ্ত নুষ্তই 

দর্শনা সাক্ষাৎকারাঙ্গ--শুর সত্যাত্মবন উপলবয়ে | “যদ্বা সত্যধর্মায় সতাধর্া 

উপান্যদেবঃ তং প্রাপ্ত, | দৃষ্টি শনং তস্য তন্মৈ গন্তমিতি ভাবাঃ। “আহিব্' 

২৩ 
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মক. বীজন্ছাৰ নিত্ৃনা সমহলম্ঃঠ ইতি শ্রতেঃ ছাঃ ৮1৩৫ 
ব লসফিস্ভতীন মন্দ: । অগা নাহীহহকনর্থা নিলি ব্য হহ স্ব 
ইহ ঘানলনা বিলিন: ব্বঘাললিক্ল্সীঘল রক্সবী্' । সব 
হনব্লাজ্সীত্র্লাণ্ সহাল্পহ' স্বহিজম' ঘুৃলীন্ণী। দস্মীদলিলভূ ১1৯, 

(১) [মানুষ দৈবঝ্জিসাধ্যং কলং শান্জলক্ষণং প্রকৃতি লয়ীস্তম। এতাবতী 

সারগতি:। অতঃপরং পূর্ববোক্তম্ “্সাজীনামৃদ্বিলালন:” ইতি সর্বাত্মভাব 

এব সর্ব্বেষণ। মঙ্লযাস জ্ঞাননিষ্ঠইফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবুত্তি লক্ষণে 

বেদ।ধোহত্র প্রকাশিতঃ । তত্র প্রবৃত্তি লক্গণপ্য বেদার্থমা বিধিপ্রতিষেধ লক্ষণসা 

কৃত্মস্য গ্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ত্রাঙ্গণমুপবুক্তম। নিবৃত্তিলক্ষণস্বেদাথস্য 

প্রকাশনে অতউদ্ধং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তম। তত্র নিষেকাদ্িশ্শশানান্তং কর্ণ 
কুর্ববন্ জিজীবিষেদ যে। বিছ্কানা সহাপরত্রঙ্গবিষয়গ়া তছুত্তং “নিত্যা শ্বাহিব্সা 

অন্কাহৃবহালয' বন্। ক্সনিহ্যাঘা ভ্যান লীলা নিত্যঘা$ল্ুনলস্ুল” 
ইতি। তত্র কেন মাগেণ ভমৃতত্বম্ অশ্রতে ইত্যুচতে-_-“লতৃ অন্ লল্ 

অন্সলী » গ্সাহিন্স:__অ হন হ্লক্লিন্ লব্তবী ঘ্বস:”-_যশ্চারং 
দক্ষিণেইক্ষন্ পুরুষঃ, এতছুভয়ং সত্যং ব্রক্ষোপানীনে। যথোক্ত কর্মকৃচ্চ যঃ; 

সোহন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাক্মানমাতনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে-_ হিরন্ধয়েণ পাত্রেণ। 
[ আচাধ্যঃ ] 

(২) এবং যথেক্তোপাসনং কুর্ধন উপাপকঃ স্বদেহস্তাস্তকালে প্রাপ্ত 
আত্মনোহমৃতত্প্রাপ্তিদ্ধারভূতমাদিত্যং যাচতে [ আনন্দ ভট্রঃ ] 

(৩) এবং প্রাপ্তাধিকারং শিষ্ঞং প্রতি পরমাত্বস্বরূপং নিরূপ্য তৎ সাক্ষাৎ" 
কারে! মোক্ষসাধনমিত্যতীত গ্রন্থেনোক্তম্। স চ ঈশ্বর সাক্ষাংকারো ন শ্রবণাদি 
মাত্রেণ ভবতি। নাপি মোক্ষঃ সাক্ষাৎকারমাত্রেণ কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদেব । 

“লামলাজা সনন্বনল ভক্সী ল লঘআ্রা লনম্তুলা স্বনল। অন 
রতন নল অধ্যন্ত্য নক্সা নিশ্তঘ,ন লল ব্ঘালিনি শ্রুতেঃ অতোহমুষ্িত 
শ্রবণ মননাদি কেনাপি সাক্ষাৎকারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণ।পি চ মোক্ষার্থং যথ! 

তগবৎপ্রার্থনং কার্যাং ততপ্রকার প্রদর্শনার্থা ছ্লিরয়েণ পাত্রেণেত্যাত্যুন্তর মন্ত্রাঃ 

[ অনস্তাচাধ্যঃ ] 
€৪) বিস্াবিদ্যয়োঃ সভভৃত্যসম্ভূত্যে। ব সমুচ্চয়কারিণামমৃতত্বমুল্িখ্য কেন, 

মার্গেণ তদমৃতত্বং ভবতি মৃত্যুকালীন প্রার্থনাচ্ছলেন তৎ ্রদর্শযতি চতুর্ভিমন্ত্ৈ- 
ছিরগায়েন পাত্রেপ্েত্যা্িভিও [ সত্যানন্ধঃ ] 
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(১) এই মন্ত্র কয়েকটি মৃত্যুফালের প্রার্থন! মধ । ধাহায়। শাধুদু উপমা 
ফরেন,শান্্মত কণ্ানুষ্ঠান করেন, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আস্ম্টিভের জগ 
তাহাদিগকে “হিরন্ময়েন পাত্রেণ” ইত্যাদি মনে প্রার্থন করিতে হ্য়। 

শরীর পটুকারী গো, তৃমি, হিরণ্যাদি সাধন সম্পত্ত হইছেছে মানুষবিত্ত। 
দৈববিত্ত হইতেছে দেবতাজ্ঞান। মান্থন ও দৈববিত্ত সাধ্য ষে সমস্ত শাস্ত্রীয় কম্ম 

তাহার ফল হইতেছে প্রকৃতি লয়। প্রবৃত্তি মার্গের গতি এই পর্যান্ত । ই$1তে 
সার মুক্তি বা মোক হয় না। কিন্তু সর্ব প্রকার এষণা বা ইচ্ছ। ত্যাগ 

রূপ সন্নাাসের ফল জ্ঞাননিষ্ঠা__“আমিই জ্ঞান স্বরূপ ব্রঙ্গ” এই ভাবে আত্মাকে 

জানিয়া সর্ধাত্স ভাবে স্থিতি। পূর্ব মন্ত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই ছুই 
গ্রকার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লক্ষণ রূপ বেদার্থ এখানে প্রকাশিত । প্রবর্গকাণ্ড 

ব্রাঙ্মণে প্রবুত্তি লক্ষণ নৈদিক ধর্মের বিধি নিষেধ সমস্তই গ্রাকাশিত। নিবৃত্তি 
লক্ষণ নেদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে। ধাহারা নিষেকাদি 
শাশানান্ত_ গর্ভাধান হইতে মৃত্যুাকাল পর্যন্ত কর্ম করিয়! জীবন ধারণ করিতে 

' ইচ্ছ। করেন ত্াহার৷ অপর ব্রঙ্গ হিরণ্যগর্ভের উপ|সন! করিয়। দশম মাস্ত্রাত্ত 

অবিগ্যাদ্থারা মৃত অতিক্রম করিয়! বি্যা্ধার! অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেন । 

আচ্ছ। কিরপে অমৃত্ত্ব লাভ হইবে যদ্দি জিজ্ঞাসা কর উত্তরে ৰলি 

“ন্ অন্ নন বন্সল্ী ব স্সাহিন্য:, অ হম হনক্লিন, লব্বী অ্বন:, 
যন্বায' হুলিঘিডলন্ ঘ্বক্ম: হনকৃমর্থ বন্য” ব্রক্ষোপাসীনো বথোক্ত কর্ণ 
রুচ্চ যঃ সোহন্তকালে প্রাপ্ত সত্যাক্মানমাস্সন: প্রাপ্থিারং যাচতে” অর্থাৎ 

শতি বলিতেছেন এই আদিতাই সত) পুরুষ। এই আদিত্য মণ্ডলে যে পুরুষ 

এবং এই দক্ষিণ চক্ষুতে মে পুরুষ এই উভয়ই সত্য ব্রদ্ধ। এই ব্রঙ্গ পুরুষের 

উপাসনা করিলে এবং শান্ত্রবিচিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে-__মৃত্যুকাল প্রাপ্ত 

হইয়া এই সাধককে হিরগায়েন পাত্রেণ ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মাকে লাভ করিবার 

জন্ত প্রার্থন] করিতে হয়। | ( আচার্ধ্য ).. 

(২) এইরূপে পূর্বোক্ত গ্রক!রে উপাগন! শেষ করিয়। উপাসক দেহাস্ত কাল 
প্রাপ্ত হইলে আত্মার অমৃতত্ব গ্রাপ্তিদ্বারভূত টনি দেবকে যাচএ! 

করিতেছেন [ আনন্দভদ্রঃ ] * 
(৩) অনস্তাচার্যা বলিতেছেন-_পূর্ব পূর্ব মন্ত্রে অধিকার প্রাপ্ত শিষ্যকে 

পরমা্মার স্বরূপ নিরূপণ করিয়। তাহার সাক্ষাৎকারই মোক্ষ সাধন ইহা বল! 
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| যি সাক্ষাৎকার কিন্ত শ্রবণাদি তারাই হন না। আরও মোক গ্রাপ্তিও 

সাক্ষাৎকারারাই হয় না, কিন্ত ভগবদনুগাহ দ্বারাই হয়। শ্রুতিই ইহা ব্লন 

“লাঘলানা সবন্বলন লঙ্মী ন লমন্া ল নত্ভুলা স্বুনন। বম 

খুন লন নম্মহ্বব্ন দ্সাকা নিন্রধুনী লনৃ'আালিনি” এই ভন্য 
সাক্ষাৎকার জন্য অবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাক্ষাৎকার গ্রাপ্রু 
হইলে মোঙ্গের জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা চাই। গ্রার্থনার প্রকার .এই 
“হিরগয়েন মন্ত্রেণ” ইত্যাদি দ্বারা বল হইতেছে । এই মন্ত্রে আদিত্যের 

উপাসন! উক্ত হইতেছে । 

(৪) বিষ্ঞ। ও অবিগ্ভ| ব! সম্ততি ও অসম্ভতি সমুচ্চয়ে সাধনার কগ। বলিয্া 

কোন্ মার্গে সেই অমৃতত্ব লাভ হয় ইহাই মৃত্যুকালীন প্রার্থনাচ্ছলে দেখাইবার 
জন্ত ছিরলয়েন পােণ ইত্যাদি মন্ত্র বলা হইতেছে । [ সত্যানন্দ ] 
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চর্ণিক!। দ্বিহব্মশীল দালিল্য হিরমায়মিন হিরমসয়ং জ্যোতিশ্য়মিত্যে তত | 

তেন পাত্রেণেৰ অপিধানভূতেন [ 'আচার্ধাঃ ] 

(২) হেমবৎ প্রকাশময়েন পাত্রেণ পাত্রাকারেণ তব মণ্ডলেনেতি যাবৎ 

[ তাস্বরানন্দঃ ] 

(৩) যগ্াপি হিরন্ময়পেণ পাত্রেণ- পিবস্ত্াশ্রিযবস্থিতাক্সাবশায়ইতি পাত্রং 

্গুলং-.মগুলেন [ উন্টাচার্ম্যঃ ] 

(৪) দ্বারং বিনা কণং গন্থং শকাতে ব্রদ্দ তৎপরম্। 

| সত্যলোকশ্ত চাআ্সানং হুত্রভৃতং সনাতনম্ ॥ 

তত্প্রাঞ্থি সাধন দ্বারং মন্ত্র পঞ্চদশ স্বয়ম্। 

গ্রাবর্ততে প্রার্থয়িতুম!দিত্যং সর্বরূপকম্ ॥ 
হিরধায়েন পাত্রেণ সত্যন্ত ব্রগগণোমুখম্ । 

তীক্ষেন জ্যোতিষ ব্যাপ্তং গন্থং নৈব তু শক্যতে ॥ 

রশ্মিজালং নিরাকৃত্য দ্বারং মে দেহি ভাস্কর । 

সত্যলোক্ষন্ত সত্যাধ্যং ব্রহ্গ গন্তং চ মে প্রভে ॥ 

ভৃত্যবৎ ত্বং নৈৰ যাচে স্বরূপোহ্হং তবাচাত। 

_ অহং ত্রদ্মেব পরমং ভবান্ ব্রদ্ধেন কেবলম্॥ 
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আবয়োরেকত! মিত্যং সতামেতৎ ব্রবীদাহ্ম্। 
_ পূর্ণন্বাৎ পুরুষশ্ঠায়ং যোহস! বাদিতামগ্লে ॥ 
 দেহেন্ছিয়ধিয়াং সাঙ্গী মোৎসবহমিতি স্বয়ম্। 

ব্রহ্ম নৈ পরমং শুদ্ধং বরন্ধৈবাহং সদদ্বয়ম্ ॥ 

| [ ব্রহ্ম।নন্দঃ] 

(৫) হ্থুবর্ণ বিকারেণ জ্যোতিম“গুলেন পাত্রেণ শরাৰ সদূশেন 
[ শঙ্কারননদঃ ] 

(৬) চ্রিগ্ুয়েন হিরণাস্ত.নিকারে৷ হিরণ্াকং তদিব প্রকাশাত্মকং তেন 

পত্রেণ--পিবস্তি রশ্ময়ে!। রসান্ ঘত্র স্থিতা স্কেন বিদ্বেন [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ ] 
(৭) জ্োতির্ময়েন আধার ভূতেন--ছিরগয়েন পাত্রেণ দ্বারস্তাপিধানং 

কৃতম্[ আনন্দ ভট্টঃ] ূ 
(৮). হিরগ়্মিব হিরখানং জ্যোতিশ্য়ং যৎ পাত্রংপিবস্তি যত্র স্থিত 

রশায়ে। যত্র স্থিতানিতি পাত্রং হূর্ম্যমগ্ডলং তেন তেজোময়েন মগুলেন 

[ অনস্তাচাণ্যঃ ] 

বন্গব্স বুন্ব '্সমিদ্িন 

(১) সতা্যৈৰ আদিত্যমণ্ডনস্থন্ত ব্রঙ্মণোই পিহিতমাচ্ছাদিতং মুখং দারম্ 

[ আচার্য্যঃ ] 

(২) সত্যস্বরূপোপাশ্ত দেবস্ত মুখম্ তত্প্রাপ্তি মাত্রমার্গ দ্বারম্ আচ্ছাদিতম্ 

| [ ভাস্করাচার্যাঃ ] 

(৩) যগ্তপি সত্যস্তাবিনাশিনঃ পুরুষস্ত/পিহিতমন্তহ্িতং মুখং শরীরং 

তথাপি যোংসাবাদিত্যে পুরুষে যোগিভিরূপলভ্যতে সো২সাবহমন্মি। ইং 
চোপাসনাং কুর্ষৎ। 

ও খংব্রঙ্গ। ওমিতি নামনিদ্দেশঃ | খমিতিরূপ নির্দেশ । আকাশরপং 

রহম ধ্যায্েখ। আত্মত্বেন মনোত্ুরচেতন আকাশশ্চেতনস্বাত্ম! তদ্যথ| বিজ্ঞান, 

ঘনানদং ব্রহ্ম তত্র আনন্দ প্রতিপাদকং বাক্যং তথ! স যে! মন্তয্যাণ।ং রাদ্ধঃ 

সনৃদ্ধো! তৰতীত্যুপক্রম্যাথ ষে শতং প্রজাপতি লোক আনন্দাঃ স একে! ব্রদ্দলোক 

আনন্দ ইত্যন্তম। তথ! সর্বনিয়ন্তুত্বং দর্শয়তি-স্তন্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে 

গাগীতুাপক্রম্য গ্ভাবা৷ পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠত ইতি। তথা সর্বাজত্বং দশগতি-_ 
তদ্যথ! এতদক্ষরং গার্গযৃং ভরষ্টিত্যাদি। তথ! সতাসন্কললাদয়োহস্ত গুণাঃ অয়ন্তে 
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সম্ভাসহর; এসতাতিরিভাদ | এবং ভর্কি এভদৈ ভাক্ষরং গার্গি যন্টিযীকাশ 

ওত্চ গ্রেুিশ্চেতি সামান্তাদ্যাফাশশক্টনেব এতদ্পং ব্দ্গা ভিহিতং শ্তাদিতাযুমেব 
্র্মবিৎ সিদ্ধান্তঃ[ উবটাচাধ্যঃ ] র 

(৪) সত্ন্ত বাধরহিতস্ত অপিহিতং আচ্ছাদ্দিতং মুখং গ্রতীকং গ্রধান- 

ভূতং তত হিরগুমং পাব্রং ত্বং কার্যকারণাত্ম। পুষন্ হে পুষ্টিকারিন্ অপাবৃণু 
অপসারয় [ শহ্করানন?ঃ ] 

(৫) সত্যস্ত সত্যমিতি শ্রতেব্রঙ্গণে। মুখং মুখমিব মুখং প্রধানং রূপম- 
পিহিতং আচ্ছাদিত সর্বজনৈরজ্ঞাতমস্তি [ রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ ] 

(৬) মত্যন্ত আদিত্যমগুলস্থস্য অবিনাশিনঃ পুরুষোত্মস্য হ্রীভগবতো 

মুখং মুখমিতি সর্বাবিগ্রষ্ঠোপলক্ষণং। লীলাবিগ্রহস্বরূপম্ অপিহিতং আচ্ছাদিতং, 

ঘর্ততে যৎ তৎ মুখং [ 'অনস্তাচার্ধ্যঃ ] 

(+) সত্যন্ত উন্দণঃ | “নব্য স্থ না লল্ন্জী লাল বন্য? ইতি শ্রুতেঃ 
ছান্দোগ্য ৮৩৪ সুখং মুখোপলক্ষিতং স্বরূপং। প্ক্ঘ্র অ হমী$ব্লহাতিন 

স্িহন্ময: ত্ব্মী তৃচ্যন িহবানবস্থৃদ্িহ্য্যজীজ্ সাবান অভ্জহজ 
বব: উতি আতেঃ"] সত্যানন্দঃ ] 

দুজব্য.(১) জগতঃ পোবণাৎ পুষ। রবি স্তৎ মন্বোধনে [ আচারধ্যঃ__ 
আনন্দ ভট্রঃ ] 

(২) হুর্য্য [ ভাঙ্গরাননদঃ] 

(৩) হে পুষ্টিকারিন্ [ শঙ্করানন্দঃ ] 
(৪) পুষ্ণাতীতি পুষ। তৎ সম্বোধনং হে ভক্তপোষক পরমাত্মন্ 

[ অনস্থ।চার্)ঃ ] 

(£ ছি কর্মফল বিধানেন জীবানাং পোষক ! জগতঃ পোষক ! 
ত্যানন্দঃ ্ বু ই [ সত্যাননদঃ | 

(১) তব সত্ন্ত উপ|সনাৎ সত্যং ধর্ম বস্ত মম সোহহং সভাধর্খ। তান্ৈ 
মহ অথবা বথাভৃতস্য ধর্মন্তা নুষ্াত্রে দৃষ্টয়ে তব সত্যাত্মন উপলবয়ে [ আচার্ধ্যঃ ] 

(২) সত্যধর্শা উপাস্যদেবঃ তং প্রাণ্ত,ং ঘ| দৃষ্টিদর্শনং তস্য তন্মৈ গন্তুমিতি 
ভাবাঃ [ ভাস্করানন্দঃ ] " 

(৩) অপনারণে কারণমাহ-_সত্যধর্মায় অবিতখভাবায় ভবতে  দৃষে 
দর্শনার্থং তব দর্শনার্থমিত্যর্থঃ [ শঙ্কয়ানন্দঃ ] 

শ্রী 
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(৪ ) সত্যধর্্ায়--সত্যস্য তব উপাসনাৎ অহমপি সত্যধন্ম্মোজাতঃ ৷ সত্য 

ধর্খো যসা স সতাধর্মা তশ্মৈ সত্যধর্শয় মহাং তৎ অপারৃণু। বত ব্যতায়ঃ 

সতাধন্মায় সতাধর্মস্য তৎ দৃষ্টয়ে [ আনন্দভট্টঃ ] : 

(৫) কিমর্থং অপাবৃণু? সত্যধশ্মায় দৃষ্টয়ে। সত্যং সত্যজ্ঞানানন্দাত্মক 

তদ্রপং ধারয়তি হৃদয়ে চিগুয়তীতি সত্যধন্মা তশ্মৈ চতুর্থী ষষ্ট্র্থে। সত্যধর্ধস্য 

মদাদি ভক্ত জনস্য দৃষ্টয়ে দর্শনায় সাক্ষাৎকারায় [ অনস্তাচার্য্যঃ ] 

(৬) সত্যং ধরঙ্থো যস্য সোহহং সত্যধর্শ। তন্মৈ সত্যধর্্মাশ্রিতায় মহাং। 

কিমর্থং? দৃষ্টয়ে সত্যন্বরূপস্য আদিত্যপুরুষস্য প্রত্যক্ষত্বায়। অনেন মন্ত্রে 

মত্যধন্দনামাদিত্যপুরুষ গ্রান্তিকত্তা। আদিত্যান্তে ব্রদ্গলোকং গচ্ছস্তি। 

-প্ঘাহিত্য অক্ষনবলক ত্বত্ত জীজত্বাং লিলা হার ইতি শ্রতে। 
ছান্দোগ্য ৮৬৫ 

৮ স্পা পা ৭ শপ ৯ পপ ৯৯ পপ পপ স্পা 

তেজোময় পাত্র দ্বার! সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। তাহা হে কুর্্য! তুমি 
অপসারিত কর-_-সত্যধন্মা। আমি--আমি তাহাকে দোখব বলিয়া! । 

এ ও রর এপ এ ১ ০ উপর, ররর এ, » ০, »১৯৯০০ ৪ পপ ০. ৪৯ এজ ০ «৯» সপ 

মুমৃক্ষ--হিরগ্মর পাত্র ত এখানে হৃূর্মণ্ডল। স্ৃুর্য্যমগ্ুলকে পাত্র বলিতেছেন 

কেন? 

শ্রতি--পান কর যায় যন্দার৷ তাহ! পাত্র । . সুর্যের রশ্মিজাল এ র্বামগুলে 

অবস্থান করিয়! পৃথিবীর রস পান করেন এই জন্ত তেজোময় হুর্ধ্যমণ্ডকে হিরগয় 
পাত্র বল। হইল । 

মুমুক্ষু-_ এই মন্ত্ে হুর্যযদেবকে ত প্রার্থনা কর! হইতেছে $খ: 

শ্রুতি-_ই1| বিদ্তা ও অবিগ্ঠা বা সম্ভ,তি ও অসম্ভ,তির সুষ্চন্রে উপাসন! 
শেষ করিয়া উপাসক দেহাস্তকালে আত্মার অমুতত্ব প্রান্তর দ্বার স্বরূপ সূর্ধ্যকে 

প্রার্থনা করিতেছেন। 

মুমুক্ষ-_সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। এখানে কি লক্ষ্য করা হইতেছে? 

শুতি--তুমি কি বুঝিয়াছ তাহাই বল। 
ুমুক্ষ-_ “সত্যের মুখ” ইহার ছুই প্রকার অর্থ কর! হুইয়াছে। 

(৯) সত্যন্বরূপ আদিত/মগ্ুলন্থ ব্রঙ্গোর দ্বার আচ্ছা দিত। ৫ 

(২) সত্যন্বর্ূপ উপাস্ত দেবতার প্রাপ্তি দ্বার আচ্ছাদিত। চি রী 

মণ্ডলস্থ অবিনাশী পুরুষোত্তম শ্ীভগবানের বিগ্রহ আচ্ছার্দিত। 



রগ প্রবেশ করিবার পথ তেলোমর স্টার মণ্ডল ত্বার! আচ্ছাদিত ইহা 
ধীহার বলেন তাহাদের মতে সত্য অর্থে ব্রহ্ধ এবং মুখ অর্থে প্রবেশ ছবার়। 

টঅসহরপে ধাছারা ব্যাখ্যা! করেন তাহাদের মতে সত্য হইতেছেন উপান্ত দেবতা-- 

্রীতগবান্-নারায়ণ। মুখ অর্থে বিগ্রহ, শরীর । 

. শ্রুতি-_নিরাকার ব্রচ্ম অথব। সাকার ভগবান্ হৃর্্যরশ্মি রা আচ্ছাদিত 

'জ্ঞানমার্গের ও ভক্কিমার্গের এই ছুই প্রকার ব্যাখ্যার গ্রমাণ দিতে পার? 

. মুমুক্ষ-_সতাএঅর্থ ত্দ্ছ। ““লহ্য ভা লক্গাত্থী নাল বন্য'” ছান্দোগয 

শ্রুতি ৮াও।৪-_ইহা! বলিতেছেন । 

এ ছান্দোগ্য শ্রুতি অন্তত্র বলিতেছেন “ক্মঘ  হলী$ন্নহাতিনা দিব্য 

স্বনী তৃত্ন িহ্ব্যাস্থ দ্বিহব্যনয ক্সাদলত্তাল্ বক্দণ হনে অ্তুবব্য:” 
ইহাতে ভগবানের মুত্তির কথা বল! হইয়াছে । এই শ্রুতি অবলম্বনে শাস্তাস্তরে 
ষে নারায়ণের ধ্যান বলা হইয়াছে তাহাতে তাহার রূপের কথ! এইরূপ-_ 

"্ধোয়ঃসদ1! সবিতু মণ্ডপ মধাবন্তী- নারায়ণঃ সরাসিজ।সন সন্নিবিষ্ট কেঘুরবান্ 
কনক কুগুলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ুয়বপুঃ ধতশজ্ঘ চক্রঃ৮ | 

শ্রতি-নিরাকার ও সাকারের সমন্বপ্ন করিতে পার? 

, মমুক্ষু-_আতি বহুগ্থানেই “নন ঘ:” '“ন্স' লতা লি? “ঘন আন 
: জন্য ইত্যাদি সোপাধিক ব্রঙ্গ উপাসনার কথা বালয়াছেন। বৃহদ।রণ্যক ৫ম 

অধ্যায়ে ৪র্ঘথ রাঙ্গণ। সচ্চ ত্যচ্চ মূত্র মূর্তরঞ্চ সত্য ব্রঙ্গ পঞ্চভৃতাত্মমিত্যেতৎ। 

২. বুহদারণ্যক পঞ্চমের প্রথম ত্রাঙ্গণে আছে ক্গী ব্লক” | ভগবান্ 
: উবটাার্ধ এই মঙ্তের ব্যাথায় যে উপাসনা কথ বলিয়াছেন তাহাতে সমুচ্চয়ের 

' উপদেশসমাষ্টে। উবশাচার্ন্য বলিতেছেন__ 

. ইুখংব্রঙ্গ। গু ইতি নাম নির্দেশঃ। থমিতি রূপ নির্দেশঃ। আকাশরূপং 
বর্গ ধ্যায়েৎ। (৩২ পৃষ্ঠা দেখ) | 

রি .» (যমন সাকার উপাসনার ন।ম ও রূপ থাকে সেইরূপ এখানে ও হইতেছে 

. নম এবং আকাশ হইতেছে রূপ। উঁন|ম জপিয়া আকাশরপ ব্রপ্গের ধ্যান 
“করিবে আপনাকে উপান্তরূপে ভাবনা! করাই উপ1সনার শ্রেষ্ঠ প্রকার। 

/ এখানে আকাশরপ ব্রদ্মের ধ্যানে আপন!কে সর্বব্যাপী আকাশ মত ভাবনা 

করিবে যে আমি দেখে অভিমান করিয়া ্ঃখী সেই আমি আকাশের মত 



যুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 
পর্মাতেব হিতকারিণী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 

দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্াঃ পন্থা বি্যতেংযনয়ি* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে 
্রীগী্তা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ* এই উত্তেজনা! ও আশ্বাসবানীই রীগীতার 
বিশেষত্ব। আলোচক তাহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বংসরকালব্যাপী গীতা. 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবং-কুপা! ও অনুভূতি লা করিয়াছেন তন্দার৷ তিনি প্রতি- 
শ্লোকের গভীর তব সমূহ সহজবোধা ভাষায় প্রপ্্োত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। ূ 
অনেকেই বলেন গীত এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্যাস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। - 
এই অভিমতের সত্যা্জ্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা মুধী সমাজকে সবিনয়ে 
অন্থরোধ করিতেছি । আ্ীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের ল্য | 
বাধাই 8৯ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা । | 

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 

অন্যান্য গ্রন্থাবলী | 

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ__-শ্রীভগবানের উত্তেজন! ও আখাসবাণী .. 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 
অনেক পরিচয় বলিয়! দিতে পারিবে। নীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন 
না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাল। বাঁধাই ১ আবীধ| ১1০ । 

ভদ্রো-_২য় সংকরণ* মহাভারতের সথভদ্্রা চরিত্র অবলহ্বনে এই গ্র্থখানি 
আধুনিক উপন্তাসের ছাচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবান্গরাগ কোন দক. 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর ... 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পত্তন ও উত্থানের 
আলোচন! এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজ্জই উহা পাঠে 
এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর! নিঃসফ্কোচে বলিতে পারি-_মূল্য আবীধা ১/* বানা: 
বাধাই ১৭৭ মাত্র। রা 

কৈকেয়ী-__২য় সংস্করণ- দোষী ব্যক্তি কিরূপে অন্কৃতাপ করিয়া পুনরায় | 
শ্রীভগবানের চরণাস্রায়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জট প্রস্থকার রামার 
ণের কৈকেরী চরিত্ত অরলঙ্থনে, আলোক ৪ আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের 
ক অভিনব আলেথ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥* আনা মান্ব। 



:. সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ব__ৃতীয় সংস্করণ। পরিবার্ধিত, হদৃত এব 
ভবোদ্দীপক চিত্রসমস্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের স্বল্প জাগিবামাত্র সতী 

ধাবিত্ী যেন হাদয় জুড়িয়! বসেন.। তীহার ত্যাগ, লংযম, তিতিক্ষা এক 

২. পুরুষকার যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়! নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হুয়। বিশেষতঃ 
১... প্রস্থকার তাহার মোহন তুলিকা! ও সাধনার হুরিচনান দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
. অঙ্গরাগ করিগাছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক প্র মাতৃরূপ মানসনয়নে 
' ছবর্শন করিব! মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাঁইঈবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগ 

্ ৰ স্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই রা সাবিত্রীর বিশেষদ্ব। 

র্ মুলা ॥» আনা মাত্র 

“সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন! তত্ব” উৎসন পত্রে ক মাসে প্রকাশিত 
; হইয়াছে, শীপ্বই পুস্তকাকারে বাহির হ্টবে। রি 

... জ্ীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংক্করণ-_--এই পুস্তক নি পাঠ্য করিয়া! বাহির 
- কর! গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাক। | অর্ধ বাধাইয়ের মুলা ৯৪০ ভাকমাগুল 
-. স্বতন্ত্র) পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ '9 বাধাই- 
- গ্নের কাগজ, কালি, কাপড় বোভ' প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দ্রর্গুল্য। পুস্তক 
.. খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাধ! স্তরাং যে মূল্য নির্ধা- 
_. রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসম্তোষের কারণ হইবে না। 
.... গ্গবচ্চিন্তার জন্ সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 

সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্ নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে”। মধাখণ্ডে বেদান্তের 
. সরল ব্যাথা! প্রশ্বোতরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
রঃ রপ্ঃতী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ 
“সঙ্গে থাকিলে ধর্শপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্যক হইবে না। 

| নিরনলিখিত পুম্তকগুলি উৎমব আফিসে বিব্রয়ার্থ গ্রস্তত আছে। 
-.  অীধুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাসাঃ ৮* আন 
৩) লক্ষমীরানী--১।* (8) লোকালোক--১২ (৫) আন্বিকম্-1*| 

সাও 843 87045 4 তোনা, ম দঘ0109ঘ [চাছাধা, 
ভিড 0:81990 95৮ 19101191)6 07101)681] 901)01875 127106 টৈ, 9. 

পাতিল, “উৎসব আফিস,১৬২নং বহুবাজার স্রীট,কলিকাতা | 
 শ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়; অবৈতনিক কার্ধ্যাধ্যক্ষ। : 



2৮ লানশাছ় শি, ৩ হত 00 লী কত তত লাশ ২ ২ উড এশা তি তি তত লা পাশা তদ তই 
টাবু তত তু টি 5 এ নী ০ ১০ হিস তু তর পিউ 

দিসি পি ইত কাছা ক এ তিনি তলা কিছ এ ডিসি হি তত তত কার ও পরত হি ও রি ২৪ বিল হাছ তি হি ডি তত 
৮ হর কত, হত 22১ ্ 4 তি শাছি ও শর শি ন সিওিন 

হু শ্রাগ ই) 
চপ 1ম শর 2. 

স্ক " র্ ক ট নে লী ও 
্ ্ি ৬ পাদেশে ৪ . পা 

৮ এ এত, 
১২৮9৯ ইত 

কি ও রর চি 

_স্থৃপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গ্ুযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বন্থ এম-বি ও নৃপেন্দর 
বন্থ এম্-আর-এ-এস্ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন .. 

পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক গণিত ও সংশোধিত। 

প্রক্চ।শ্নিভ ভইস্।ছে ! এ 
এ সেই পঞ্জিক।, যাহার তুলন নাই, যাহা না পড়িলে বর্ণনা করিয়া বুঝার্ন. 

যায় না, গতবারে যাহা পড়িবার গন্য বনু স্থলে কাড়াকাড়ি, ছুই এক স্থলে 

মারামারি পর্যান্ত ভইয়া গিয়াছে! এবার ত্রিশ হাজার ছাপা হইয়াছে। বঙ্গের 
সর্বত্র__সহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রত্যহ হুছু শবে বিক্রয় . 
হইয়! যাইতেছে । | | 

বিজ্ঞাপনের দুই চারিটি চটকদার মামুলি কথায় ইহার স্বরূপ বুঝ|ইতে যাওয়| 

বাতুলতা মাত্র। ইগাতে আহার-বিহার, আচার-খাবছারের কথা আছে, 

চাষাবাদের কথা আছে, পন্লী-ন্নতির কথা জাছে, চিকৎসার কথা- আছে, : 

ছাত্র্িগের অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনের কথ আছে, উপার্জনের সহজ উপায়-নিদ্দেশ 

আছে, গো-পাপনের কথা মাছে এবং লক্ষ কাজের কথ আছে। পুস্তকথাঁনি | 

আমুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়। যাইবে। তারপর ভারত-বিশ্রুত নুপগ্ডিত ..... 

জ্যোতিব্বিদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন-পঞ্জিকা ও শান্ত্রানুমোদিত 

বিধি ব্যবস্থাদি সাপাধণের সুবোধা করিয়া দেওয়া আছে। ইচা শুধু গৃহ-পঞ্জিকা 

নয, গহস্ছে্র কল্যাশ-দীপিলা, জাতিল ম্ুক্তিসাধিক্া! 
এবার পঞ্জিকা আকারে অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে ও বহু নুতন বিষয় ও ছবি. ... 

সংযোজিত ভষ্গয়াছে। গ্রহস্থ একথানি কিনিয়। ঘরে রাখিয়। দিলে অনেক - : 

অপব্যন্, বপদ-আপদ, শোক-ছুঃথের হত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। শীত 

একখানি ক্রয় করুন। | ৫ 

দারিদ্রা-ন্যাধি প্রপীড়িত বাংলার ঘবে ঘারে বুল প্রচারের জন্ঠ আধিক ক্ষতি :.. 

স্বীকার করিয়াও এই ছস্মর সত প্রুষ্টীপ্পুর্ণ অন্যুল্য গ্রন্থে 

এবাক্র ন।স্মম্মাত্র মুল্য €কনিনকাতি। ও সফল 

শহল্বে ১্ীভ আন] শ্বার্খ্য কলা হইন্্রা্ছে ) ডাক মাগুল 

প্রতিখানির 4০ মাআ.। ॥০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে একথাঁনি পাঠান হয়। 

তিন খানির কম কাহাকেও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। অসর্বিত্র স্ঞম্বৌগচ;, 

এজেণ্উ আিস্যাক । 

্বাস্থ্যধর্ম-সভ্ঘ। 
৪ঢ লহ আহা ভ্রীউ, কুলিন্কাতা 



দ্বিতীয় : ম স্বরণ । 
মহাভারতের সৃভদ্রা রি অন্লনে এই. গরস্থধানি আধুনিক উপস্টাদের 

রি লিখিত। বিনাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোলে নষ্ট হয়, কি করিলেই 
*, স্থায়ী হয়, গ্রস্থকার এই গ্রন্থে তাহ! অন্তি স্থন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উান, আলোচন!' এতদূর চিত্তাকর্ষক 
:, হইক্নাছে যে চিগ্াশীল পাঠক মাত্রেই উহা এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 
. সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইনেন ইহ! আমরা 
রর  নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি। 

রি টা বাধাই ১৪৯। 'আবাধা মূল্য ১০ পাচসিকা! 

 শ্রীক্রীনাম_রামায়ণ_কীর্তনম্ । 
ৃ . দ্বিতীয় সংক্ষরণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে শ্লীভগবানের তন্ব, লীলা, নাম কীর্ভন-__সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 

শান্তর হইতে খা বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 
পাঠ ও নিত্য কীর্ভনের জন্য ইহা বিরাচিত। 

ৰ মূল্য বাধাই || ০ আট আন] আবীধা | চারি র আন! 

জী উ্রীল্লান্যভ্লীভলা | মূল্য ১০ মাত্র । 
( আদিকা ) 

| রঃ ভূমিকা শরীধুক্ত হীপেন্্ নাগ দভ, এম, এ, বি, এল 

| বেদান্তরদ্ু মাশক্ন কর্তৃক লিখিত। 

স্অধ্যাক্ম রামায়ণ অবলম্বনে পঞ্চে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত । ২২ 
সম্পূর্ণ । নুন্দর বীধাই। সোনার জলে নাম লেখা । 

৫ উপরোক্ষ গ্রন্থ ইগাঁনি ১৬২ নং বনুবাজার স্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য )। 

উজীভ্ভডল্বরভ্ড | 
. প্র ৈত মহা প্রভুর বংশোদ্ধব! সাধনরত। ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী 
টি মূল্য ১০ মাত্র। একথানি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক 
'সংম; ত্যাগশ্বীকার ও নৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জো্টন্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
“ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্খস্পর্শী ভাবে লিখিত। মুন্দর বাধাই 
৮ ও ছাপা। সোনার জলে নাম. লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । | 
১০. বঙ্গবাসী, বলুমতী, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ প্রবাসী, রি 

্ীস্তি পত্রিকায় বিশেষ '্রশংসিত। 



পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হীন। 
*উত্মব” প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্যন্ত গ্রবন্ধাবলি 

পুস্তকাকারে “মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী” নাম দিয়া বাহির কর! হইয়াছে। নূতন . 
গ্রাহকগণের স্থবিধার জন্ত ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের *উৎসব” প্রতি সর 

২৬ স্থলে ১1০ পাইবেন । ২৮ সাল হইতে ৩২ ডাক মাশুল স্বতন্ত্। 

“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবততি” | 

উত্তম বাধাই__যুল্য ১॥০ টাক। 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম! ( মজুমদার ) প্রণীত । 

স্থানাভাবে পুস্তকের নিশেষ পৰিচয় ৭তৈ পাঁরিলাম না। পুস্তকের নামই 

ইহার পরিচ়। ০০ 

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কনিরতু বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আহ্বিকরুৃত্য ১ম ভাগ। 
(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৪ পেজী, ৪৭০ পৃষ্ঠারও 

উপর। চত্ুদ্ীশ সংস্করণ। মূলা ১॥০, বাধাই ২২। ভীগী খরচ।%*। 

আহ্মিকরুত্য ২য় ভাগ । 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ), হয় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য 

বোর্ড বাধাই ১*। ভীপী খরচ।%০। 
গ্রায় ত্রিশ বংসর ধরিয। হিন্দুর ধর্ম্নকম্মের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে। 

চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝ! যাইবে | 
সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীক। ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া! হইয়াছে। 

গ্রণগ্ৰাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আক্কিক-কৃত্যের” এত 

গ্রশংসাপত্র পাইদ্বাছি ও পাইতেছি যে, সে নমুদায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ হইয়া পড়ে। 
প্রাপ্তিষ্থান_ ও সকোজন্সুন কাব্যল্রত্ এম্ এনকবিরত্ব ভবন”, 

পোঃ শিবুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও মঞ্গ,২৯৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ই, ঃ 
ও "শশুর" অফিস কলিকাতা । | 2০ 
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উঠবে খিজাপন 1 

(ইল খ্ার্ডেনিৎ এসোদিয়েমন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 

, স্ব কষিবিষ়ক মাসিকপত্র- ইহার সুখপত্র | চাষের .বিষয় জানিবার 
শিববাৰ অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক1। 

উদদেস্ত £--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিষন্ত ও কৃষিগ্রস্থাদি সরবরাহ 
| করিয়। সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা । সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
বীজাদি ম্বাত্রেই সমিতি "হইতে "সরবরাহ কর! হয়, স্থুতরাং পেশুলি নিশ্চয়ই 

. স্বপরিক্ষিত। ইংলও, আমেরিক1, জান্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নান। 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদ্বির বিপুল আয়োজন আছে । 

শীতকালের সর্জী ও ফুল বীজ-_-উৎকষ্ট বাঁধা, ফুল ও গুলকপি, 

 সালগম, বীট, গাজর গ্রস্থতি রা একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১॥০ প্রতি প্যাকেট 
।* আনা, উংকষ্ট এষ্টার, পান্দি, ভাবিন1, ডায়ান্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীঞ্জ নমুনা 

বাক্স একত্রে ১।০ প্রতি প্যাকেট ০ 'আন|। মটর, মুলা, ফরাস বীগ, বেগ, 
. টমাটো! ও কপি প্রভৃতি শগ্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেশ্ববের নিয়মাবলীর জন্ত 
নিন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যায়গায় বীজ 'ও গাছ লইয়া 

 আঅময় নষ্ট করিবেন ন|। . 
কোন্ বীঞ্জ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সময় 

_ নিরূপণ পুস্তিক। আছে, দাম 1০ আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
| পাঠাইলে বিন। মাশুলে একখানা পুস্তিক। গাঠান হয় । অনেক গণ্যমান্ত লোক 

ইহার সভ্য আছেন। 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসো পিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার সীট, টেলিগ্রাম “কুক” কলিকাত।। 

মাণ্,ক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে । 
ভ্রি্ভীন্স আব হ৪। 
বৈতথ্য ও অদ্ৈত প্রকরণ । 

| ভাস্তাবলম্বনে প্রশ্নোন্তরচ্ছলে । | 

আরাম দয়াল দেবশর্্বা (মজুমদার) এম্ এ, 
আলোচিত । রঃ 

নু | কাগজে বাধাই মুল্য.১/* .. | 

| নক লনা নর নহরনুধব উদ লনভজৰ করিবেন 

০58 পি তরাতিম্ল শে হলি 
কি তে 

০ 

. ১০ ছক. 2 

রর “সী 
নিউজ 



 স্ৎসধের বিজ্ঞাপন মি 

শ্রীল শ্রাুক্ত মহারাজা ধিরাজ ছায্রারাদ সরীষেশী ধিপতি নিামবাছা
তুর' 

যুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্িবাককুর, যোধগু ভরতপুর। 

 পাতিনাল। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্ঠাল স্বাধীন 

?% ০ 

12 
টি এর 

উন 

1112 

না এ ৫ 
ঠা ) ৰ 

ছি লে 
৫০৭. | ),3)) 

সহ এ পে 

রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোধিত__ 

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর নেন মহাশয়ের 

গুণে অভ্বিতী্!  শ্পিকল্পোল্লোগেক্ আহোৌল্নধ গন্ধে অতুলনীয়, 
জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, . 

মাথায় টাক পড়ে না।  ধাভাদের বেণী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 

পক্ষে জবাকুন্থম তৈল নিত্য ব্যবহার্য বন্ত । ভারতের স্বাধীন, মহারাজাধিরাজ 

হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল বাবহার করেন এবং 

প্কলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে সুগ্ধ। জবাকুস্থম -তৈপে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্ষিত হয় বলিয়া, রাঁজরাণী হইতে সানান্ত। মহিলার পধ্যস্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুম্থম তৈল বাবহার করেন। এক শিশির সুল্য- ৯২ এক, 
টাকা । ডাক মাশুল ।* আনা । ভিঃ পিতে ১/* | ডজন (১২ শিশি) ৮৪* আন! 

,. সি, কে, সেন এগু কোং লিমিটেড . 
| ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 

কবিরাজ উপেজ্জরনাথ সেন। 
২৯ নং কলুটৌল। দ্রিট,_কলিকাতা |, 

বিজ্ঞাপনদ।তাকে পত্র লিখিবায় সময় অন্নগ্রহ্পূর্ধ্বক "উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন 



৮০111 উৎসবের হিজ্ঞাপল | 

বিজ্ঞাপন । 
.... পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত গামদয়াল মনধুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত রস্থাবল কি ভাষায় 
টিন কি ভাবের গান্তীধ্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদঘাটনে, কি 
মানব-হদয়ের ঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 

সমাদৃত ও সংবাদপত্র দিতেও বিশেষভাবে গ্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই' 
একাধিক সংস্করণ হইন্বাছে। 

ও শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। 
7... £. শ্রন্থকারের পুস্তকাবলী 
5 গীতা প্রথম ষট.ক [দ্বিতীয় সংস্করণ]. বীধাই ৪11৪ 
২।. ৮ দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ] * 80 
৩। ৮ তৃতীয় টক দ্বিতীয় সংস্করণ ] রি এট 
৪1 গীতা পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১০ আবীধা ১০। 
৫| ভারত-সমর বা গীতা-পুর্বাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) ৭।হির 

হইয়াছে । মুল্য আবীধা ২২, বাধাই'২॥০ টাকা । 
৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্ভি-_বাধাই রা ১০ আন 

৮ ভদ্র বীধাই ১৪০ আবীধা ১৯ . 
:৯। মাওুক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] টি আবীধা ১1০ 

১* | বিচার চত্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মূলা__ 
২।০ আবীধা, অর্ধ বাধাই ২৪, 

৯১। সাবিতী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংহ্করণ ॥* 
১২। শ্রীষ্ীনাম রামায়ণ কীর্ভনম্ বাধাই ॥* আবীধ। ।* 

হিন্দুর উপাসনা-তত্তব। 
প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ--“ঈশ্বরের স্বরূপ” মূল্য ।* আন1। 

দ্বিতীয় ভাগ-_-“ঈশ্বরের উপাসনা”-_সুল্য ।* আনা । 
গৌহাটার গভর্ণমেণ্ট গ্রীভার স্বধন্মবনি্__ 

রায় ্্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাছুর বি, এল প্রণীত। 
এই ছুইথানি পুস্তকের সমালোচনা “উৎসবে” প্রকাশিত হইয়াছে । 

অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বিশে প্রণংদিত। ধাহারা সাধন ভঙ্গন দ্বার 
জীবন গঠন করিতে চাহেন, তীহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। 
এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক ছুইথানি পাঠ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। 
২ নাধারণের উপকারের জন্য মুল্য অতি অল্পই নির্ধারিত হইয়াছে। 

প্রাপ্তি স্থান---"উৎনব* আফিস 



নত পুত 2 তির ও 

রি 
রি বা দি এ  £& রী ধু হে ছু গীত . এ - - 

হা নি - টু টু পি রদ চন দিব কতটি উরি ১:৬৮ হইত ২- ২ টা ২ শা 9 তত এ 2 5 পল তত পা ৩ কি পক রি 

পি ী র্ তত ৩০০ মে রর & ্ ৫ ১ এ: রা দুল 1/- আনি 11. রপ্ত? /* “জানা 

৮৪ -বতীত ৬০৯ কা হর হালা ) ৈশাৎ মগ হা : 
দাস পথ্যন্ত বর গণনা করা হয়। 7 

“বিশেষ ফোন প্রতিবন্ধক ন! হষ্ইলে এরতিমালের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব”: রি 
রে পরকাশি হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব প্না পাওয়ার সংবাদ” না দিলে রর 
-* বিনামুলো “উৎসব” দেওয়া! হয় না|, পরে-কেহু অনুরোধ ১১ উহা রঙা 

করিতে আমুর সঙ্গ হইব ন! 
৩৭ “উৎসব”. সম্বন্ধে কোন রঃ জানিতে হইলে পরগ্লাই- ই 

কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা পত্রের 
. ভত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে. না 1. 

৪ 1.উৎসবের”' জন্ত চিঠিপত্র ,টাকাকড়ি প্রভৃতি চা্র্যান্্যন্ষ এই নাঙে 
. পাঠ্াইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়! হয় না। 

৫1 “উৎসব বিজ্ঞাপনের হার__মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৬ অর্ধ পৃষ্ঠা ৩২ ১, 
রর 'পিকি পৃষ্ঠা ২২ টাকা । কতারের মূলা স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয় | 

- ০৬1 ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার ত্বককে সুওল্য অর্ডারের রে 
++ লফ্কিত পাঠাটতে হঈটবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান, হইবে না। 

অবৈতনিক ধাক্ষ__1 শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । টা 

রা 1 শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্তা. 

|. জীভ স্এুক্ন্প্যািন্স ৮ 
7. | বাহির হইয়াছে । 

ভ্বিতীয় সংস্ষরণ 

মহাভারতের মুল উপাখ্যান মর্মস্পর্শী 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুলি 
বর্তমান সময়ের উপযোগী কবিযা এমন ভ ভাবে 

পুর্বে কেহ কখনও দেখান নাই । গ্রন্থকার টু. 
2২ | ভাবের উচ্ছ, সে ভারতের সনাতন . শিক্ষাগুলি | 
বি চির নবীন, করিয়া অখকিয়াছেন। | 
এ রি ল্য 'আবীধা ২৯, বাধাইনু২৪০, ূ রী চর 



নি নাহ আলা! দা 
১৬৬ নং বছবাঁজার রুট. ঞ 

টি কলিকাতা । 

শপ্রকমাল গিনি সোনাব গহন। মর্ধবদা রস্ঠত থাকে এবং তাগা, রা ও - নেকলেস ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধো প্রস্তত করি! দেওয়া হয়। আমাদের গভনার 7 টি মা হর না । ক্িষ্টারিত ক্যাটপগে দেখিবেন ।. রা 

রাঃ রে নর ্ ্  ৪ মা | 

এ 

আও [তীয় ফট ক_দ্িতীর সংস্করণ । ।. 

স্বাহ্ল্গ হুইম্সাছ্ছে। 
স্মুল্য আপললান্ধা লং বাধাই ৬৩ 

সাহার অগ্রিম ১২ টাক! জমা দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, 
এ টাকা বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভিপি ডাকে পাঠাইতেছি। |). 
ৰ ্বাহারা অন্ন খগ্ুডগুলি এপর্যন্ত লয়েন নাই, ক্টাহারা দয়া করিয়া: 
আঃ 1 দিগকে জানাইলে পাঈগইব। " কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীতা প্রচার: ) ১, 

এখন বন্ধ হইয়াছে 1. 



২৪শ বর্ষ।]. লি আধা, ১৩৩২, সাল। | পির সংখা) 
স্পপস্বসপ  িপ ্ি সি সপ শপা এ শপর ওপ জ 

দুতি 1সতি 
০৮ রা) ছ্্ ৮ £ এ? 

৭ এব/ পা ক 

৮৬ 
মাসিক পত্র ও সমালোচন। 

বাঁধিক মুল্য ৩ তিন টাকা। | ্ 

সম্পাদক--প্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 

সহকারী সম্পাদক--শ্ীকেদারনাথ সাংখ্যকাধ্াতীর্থ । 

সূচীপত্র । 
১। নীরব সঙ্গীত ১০৫ ৯। চর্চল মনকে স্থির করিবার 

২। পরিশ্রান্তের বিশ্রাম ১০৬ .. . উপায় ১২৩. 

৩। নিদানের বিধান অভ্য।লা ১০৮ ১০। সীতাত (পূর্বামূবৃন্তি ) ১৩৯ - 

81 ডিরশীত্তি-চিরতৃপ্তি-চিরপ্রেম ১১। শিবরাত্রি ও শিবপূজা ঠা 

চিরকরুণ। ১১০ ( পূর্বানুবৃত্তি ) ১৩৮ 

€। ভাষা-ভাব-মন ১৯৪ ১২1 অভাগ। ১৪৮ 

...৬। সত্যের সন্ধান ১১৫ ১৩। বিচার . ৯৪৯. 

এ অনন্য! | ১১৭ ১৪। অধোধ্যাকাণ্ডে রাণী 

তমসা তীরে ১১৮ কৈকের়ী (পূর্বানুবৃত্তি ) ১৫৩. 

০১০৮১২৩ ২০৮০ শশী শীল শশা শত পিসি 
রত রি 

প্র 
, দশ শী পিশপশাশীপিপাশীপি খাত শত পপি পপ টপস 

ক
 

কলিকাতা ২ ১৬২নং বহুবাজার , ৮ 

*্টৎসব” কার্্যালকর হইতে শ্রীযুক্ত ছ্্েশ্বর চট্টোপাধ্যায় কতৃক, ০ 
প্রকাশিত ও . ূ 

১৬১নং ববাঁজার স্ত্রী. কলিকাত।, একরাম প্রেসে 



এই. রবে লন এইরূপ দীর্ঘকীবন কৃদাচ সম্ভবপর রা না। আমল 
,-স্রীভগবানের পাদপন্সে এণাম পূর্বক কৃপা, ভিক্ষা করিয়া “উৎসবের” গ্রাহক, 
“" গ্রাহিকা এবং অন্ুগ্রাহকগণকে যথাষোগা প্রণাম, নমস্ক।র, সাদর সম্ভাষণ ও 
"আশীর্বাদ জানাইতেছি। আমাদের কর্তবা কর্মে ভ্রম, প্রমাদ এবং ভ্রুটী থাকা, 
খুবই সম্ভব । তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি। “উৎসব” সাধারণের আমরা 
কেবল সেবক মাত্র । 

-... ভিিশ্পেম্য জুল্্য__-“উৎসবের” গ্রাহক মহোদয়গণ মধ্যে যদি .কেহ 
.. “উৎসব, পাঠে উপকৃত হইয়াছেন” বলিয়া মনে করেন-_ তাহা হইলে উহাদের 
' নিকট মআামাদের প্রার্থন৷ ইহার প্রচার এবং স্থিতিকল্পে তাহার! যদ্দি একটু পরিশ্রম 
. স্বীকার করিয়া! তাহাদের বন্ধু, বান্ধব এবং আত্ীয় স্বজন মধ্যে ইহার প্রচার জন্ত 
; চেষ্টা করেন তাহা হষ্টলে আমরা তাহাদের নিকট খণী থাকিব । ৃ 
1 গ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এ পর্যস্ত “উৎসবের” টাদা দেন নাই। 

নু সাগর ৪ যত শীঘ্র সম্ভব মনির্ডাব করিলে বাধিত হইব। 

বিনয়াবনত __ 

ত্র চ্্রেতালাধ্যায়্ । 
অবৈতনিক কার্যযাধ্যক্ষ । | 

ভাই ও ভগিনী। 
উপন্যাস 

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 

ডি ও ভগিনী” সম্বন্ধে প্রাপ্ত আলোচনার 'অংশ বিশেষ ট 

রি প্রদত্ত হইল ।-_প্রকাশক । 

শ্রীধুক্ত বিজয় মাধন বাবু লিখিতপ্ভাই ও ভগিনী” উপন্তাসখানি আমি মনোযোগ- 

. পুর্ব্বক পড়িয়াছি। পড়িবার সময় আম|র মনে বিরাট পর্বে উত্তরা গ্রহণে অস্বীকৃত 
অর্জুনের সংযমের কথ স্মরণ হইয়াছিল। এই পুস্তকখানিতে আর একটু বিশেষ 

: দেখিলাম এই যে নায়িকার চরিত্রে'ও সংযমের.পরাকাষ্ঠা দেখ।ন হইয়াছে । বর্তমান 

. এইরূপ ঘ্মাদর্শ চরিত্রের নায়ক নায়িকাসমস্সিত উপন্যাসের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া 
 পড়িয়্াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয় । তবে আধুনিক উচ্ছঙ্খল, 
. চরিত্র নায়কনায়িকা পরিপূর্ণ উপস্তাস প্রিয় টনিগসানিভারেরা মনোরঞ্জন নসর ৃ 
২ সমর্থ হইবে বলিতে পারিনা 

788৮4 স্পঙ্স্মৎ্পঃ সস্থৃতি কাব্যতীর্ঘ) অধ্যাপক-_বলিছার রাজ বাটা ॥: 
. দর খা টক কাগজে: ছাপ! ৯৯ পৃষ্টায় বাধাই মূল্য ॥* আট আনা। ।- 

ূ . প্রাশিস্থান-িত জন, তমা হরি মূ 1 টু 



২০শ বর্ষ | 

আ্াঝ্সলামায্ নম: । 

আদ্যৈব কুরু যচ্েযে। বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি। 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 

$ 

নীরব সঙ্গীত । 
নীরব নিথর নিশ! বস্থধায় নাহি কলরোল, 

অন্তরে বাহিরে এবে থামিয়াছে সকল কল্লোল 

আত্মারাম আপ্রকাম ধ্যানমগ্ন তাপসের মত 

সুবিশাল আকাশের স্নেহ-আর্্ আখি ছুটী নত। 

এ হেন বিশাম-সথে সুপ্ত যবে ধরণীর প্রাণী 

কোন মহাশূন্ত হতে আসে কালে অসীমের বাণী ? 
নিখিল ভূবন যেন এক ক্ষণে লভেছে নির্বাণ, 

নীরব বীণায় তুলে কেব৷ হেন স্থমধুর তানণ্৯ 

সীমাহীন মহাউদ্ধে বাজে যেন অনাহত ধ্বনি 

সেই গান শুনি এক! কেটে যায় বিনিদ্র রজনী, 

বরষার ধারা দম সে নীরব সুঙ্গীত মাধুরী 

ঝরে পড়ে জ্রিভুবনে স্থনিখিড় মহাকাশ জুড়ি'। 

কোথ। সেই ভূমালোক যেঞা নিত্য গীত-উৎস হ'তে 

অনার্দি নীরব গান উলিয়া আসে শ্রতি পথে! 



১০৬ .. উৎসব। 
এমন কি চিরদিন স্মহাপ্রাস চরণ ঘেরি' 
উঠে নব নব গীত, কভু বাজে অন।হত ভেরী । 

ঘন যুবনিক ঢাক স্তদ্ধ শান্ত গগনের তলে 

রণিয়। রণিয়! সুর উঠে বিশ্বে গ্রতি প্লে পলে 
প্রলয় ঝটিক! শেষে মৌনী যেন প্রকৃতি সুন্দরী 
নীররু সঙ্গীতে পুজে নিজ দেবে হেন রূপ ধরি। 

. নিবিড় আধার কোলে ঘুমন্ত এ ধরণীর মাঝে, 
কি জানি কোথায় কোন কুঞগ্জবনে বিশ্ববীণ! বাজে, 
নৈশ নীরবতা গর্ভে সেই ধবনি ধীরে হয় লীন 

শুধু বঙ্কারের রেশ খেলে প্রাণে অতি মৃছ ক্ষীণ। : 

শ্রীবিভাস প্রকাশ গাঙ্গুলী এম, এ। 

০১১১০১০০০ 

পরিশ্রান্তের বিশ্রাম । 
শ্রাবণের বারিধারার মত অবিরত চিন্তায় চিত্ত পরিশ্রাস্ত । ইচ্ছায় অনিচ্ছায় 

মন নিরন্তর ছুটিতেছে। বাহিরে যাহা দেখিতেছে, ষ! শুনিতেছে তাহাতেই চিত্ত 
বেগে ধাবিত হইতেছে । শান্ত করিতে গেলে ইহা শান্ত হয় না। শান্ত হইবার 

জন্য ট্হার সম্মুখে যা আন তাহাই এ বড় লোক সমুদ্রের মৃত তীরে ফেলিয়া! দিয়া 

মদোম্মত্ত গঞ্জেন্্রের স্তায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে ধাবিত হঈতেছে। চিত্ত গজ 
অন্কুশ প্রহীর অগ্রাহ্ ঝ্ঠরতেছে। আহা! এই করিব, এই করিতে হইবে ইহা 
লইয়াও এট। বড় ব্যস্ত বড় পরিশ্রান্ত। 

যেখানে গেলে কোর্ণ-চিন্তা থাকেনা, কোন আশঙ্কা দ্খাকেনা, কোন ইচ্ছা 
থাকেনা, কোন দৃষ্ত দর্শন থাকে ন1, যেখানে গেলে চিত্ুট। পূর্ণ হইয়! "গিয়া সুর 

সি হই! যায় তাহাই ইহার বিশ্রম গুঁন। প্রতিদিনঞদুযুস্তিতে অজ্ঞ/নে এটা 
সে স্থানে যায় সত্য, কিন্তু থাকিতে পাঁরে না, স্বভাব ছাড়িতে পারেন? 

ঈশ্বরী- ভাবনায় এটা যদি. সেই নাড়ী ঈীথে যাইতে পারে তবে এই. পরিশ্রান্ত চিত্তের 
বিশ্রাম হয়। 



পরিশ্রান্তের বিশ্গাম। " ; ১৪৭ 

সাঙ্গ মৃহর্তে “সত্যপরং ধীমহি” মনে ভাসিল। এই “সত্যং পরং* আপন মহিমা 
দশ সমস্ত কুহক নিরত্ত করিয়া অবস্থিত। এই পয়ম সত্য ভিন্ন অন্ত বাহ! কিছু 

এ ঘর্পগন সমস্তই মায়ার কুহক। এই সত্যং পরং এর উপরে এই বিচিত্র সৃষ্টি 

“ভাদিয়। সত্যের মুখ ঢাঁকিয়া এই সত্যকেই মিথ্যা জগৎ রূপে দেখাইতেছে । ভাবিতে 

ভাবিতে (চিত্ত কিসে ডুবিয়া গেল আর কোন শব্দ কর্ণে আসিল ন! কোন ভাঁবন ও 
চিত্তে ভাদিল না । আহা কি সুন্দর অবস্থা। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! যখন সব 

স্থির হইয়। গিয়াছে তন গৃহে কে আসিল-_ অবস্থা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম।' 
*স্থৃতিতে উহাই- জাগিতেছে সত্য- আবার যাইতে চেষ্ট। করিলাম-_যাঁইতে 
পারিলাম না। মহাপুরুষ বলেন শ্শ্রীভগব।নের অনুগ্রহ শক্তিই শ্রীগুর”। 
শ্রীগুরুর কৃপা না হইলে শ্রী অবস্থায় স্থিতি লাভ হইবে না অবস্থ। আয়ত্ে 
আসিবে না। / রঃ 

ভগবান্ কুপা কর-_পরিশ্রান্তকে বিশ্রাম ভূমিতে আনিয়া দাও& দিনত 

আর নাই।. সকলইত সংক্ষেপ হইয়া আগিল। কৃপা কর, কৃপা কর- আমি 

পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। 

এই দৃশ্ দর্শনটাই প্রবল মায়।। ইহা তোমারই মায়া। বড় দুরত্যয়৷ এই 

মায়।। শরণ লইলাম প্রভু কপ কর। চক্ষুকে ভিতরে চতুর্দশ ভুবনে যে সুন্দর, 

ষাহার মূর্তির মত আর কিছুই নাই_-সেই তোমার মনোভিরাম নয়নের সন্ধানে 

নিষুক্ত করিলাম, কর্ণকে তোমার মনোভির।ম কথ! শ্রবণে অন্ত সকল কথা শ্রবণ 
হইতে নিরম্ত করিয়।_স্থির হইয়-- অপেক্ষা করিয়া থাকিতে নিধুক্ত করিলাম। 

আহ। অপেক্ষা কর! যে বড় স্বখকর। অপেক্ষার সুখে তোমার আগমনের সাড়। 

ষেন হৃদয়ে আইসে। তুমি ডাকিবে আমি কাণ পাতিয়৷ সেই অপেক্ষায় আছি। 

গুরু বলিয়। গেলেন শবরি! রাম আসিবেন এই পথে। তুমি প্রত্যহ এই পথ 
পরিষ্কার করিয়! তাহার আগমনের জন্ত অপেক্ষা কর। তিনি আমিবেনই। গ্রতাহ 

পথ পরিষ্কার করি আর চক্ষু বুঝিয়। স্থির হইয়! শুনি তার পায়ের সাড়া বুঝি এই." 

পাই। তোমার চরণ ক্কুমুল আমার মন্তকে যেন স্থাপিত হইল এই যেন ধীরে 

রড চরণু, কমল আমার জলিত মন্তক স্পর্শ করিতেছে+আমি স্থির অতি স্থির 

সেই স্পর্শ যেন এই আসিল এই আমিল--ভাবনা করিয়া স্থির. হইয়া- 

আছি। এই ভাবে চক্ষুকর্ণ নাসিক লিহব! ত্বককে তোমার অপেক্ষায় বসায় 

রাখিতে হয়। বাহিরে কর্মেন্জ্িয় যাহা পারে করুক কিন্তু ভিতরে তালের 

গুলি তাহাদের রাজার সহিত তোমার সাড়া অপেক্ষায় থাকুক আর বুদ্ধি তামার. 



১৬৮ উত্সব । 
শবসংণরং*-তোষার তেজোমগ্ডিড় যহিষা' জড়িত দ্বয়্পের ভাবনা ফুফ-_এই 
ভাবে জীবদ কাটাইতে পারলে বুঝি বিশ্রা্ পাই। তাই তোমার শরণ লই। ভাই” ধ 
তোমায় পুনঃ পুপঃ প্রপাম করি। আহা! হইবে কি এই অপেক্ষা? ২ 

নিতা ক্রিয়াদি করিয়া “বিজয়” মা ম! করিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। 

কৰে ন' আসিক্া ডাকিবেন “বিজয়” এই অপেক্ষ। করিতেছে। বড় স্থিব হইয়া 
এই অপেক্ষায় থাকিতে হয়। যে চরণের জন্য তুমি বড় ব্যস্ত এই নাও সেই চরগ। 
দ্আর ধীরে বীরে শ্রীগুর শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া পাধাণীর বক্ষে ইহ! স্থাপিত 
করিতে বলিলেন। যুগ যুগান্তরের পাষাণ। পাষাণ ভেদ করিয়া স্ন্দর কে 

ভাসিল। বাহিরের খোলস ছুটিয়া গেল। ুন্দর মুর্তি- সুন্দর চক্ষু সেই পদ্ম- 

গলাশলোচনে বসিল। ভ্রমর ধৃরিয়া ঘুরিয়! মুখ পদ্দে স্থির হইয়! গেল। আহ! এই 
অপেক্ষ! বড় মুদার। 

অপেক্কু। কর মিলিবেই | তিতরে মিলন- ঝর্পনাতেই মিলন হুউক-_বাছিরে 
পে আলিবেই। ইহাই পরিশ্রাস্তের বিশ্রাম। | 

মনে রাখিয়! কাজ করিতে পারিবে ত? নাম তজপকর। সেই সত্যং 

পরং এর মুখ হিরণ্ায় পাত্রে আচ্ছাঁদিত। কদ্বার' পান কর! যাক তাগ্ছাই কিন্ত 
পাত্র । তীব্র জ্যোতিতে মুখ ঢাকাঁ। মনে রাখ ইহা । তার পরে সে আলিয়। 

নাম ধরিয়া! ডাঁকিবে__এই ডাক সুনিবার জন্ত তুমি কর্শেন্দিয় যে বাক্য তাহ 
দ্বারা জপ করিরাও জ্ঞানেজ্রিয় দিয় স্থির হইয়া অপেক্ষা! করিতে করিতে 

জপিতেছ--এই ভাবে জপ কর-_হুইবেই নিশ্চয়। নিশ্চয় ভতরে ৪ ৷ শেষে 
বাহিরে | 

নিদানের, বিধান অভ্যাস,। 

অস্ভুত স্থান_ম্ভুত বিক্ষেপ | সন্ধ্যার সময়, জপের সময় চমৎকার বিক্লেপ 
উঠিতেছে ॥ এইরূপ বিক্ষেপ উঠিলে পূর্বে কত ভয় হইত, এখন কিন্তু ভয় হইলনা, 
হাঁসি আিল। মনে হুইল, এইরপেই বুঝি নিদানের বিধান দেখান হইতেছে। 

মনে হইল তুমি মঙ্গলময়-_-যেন তুমি দেখাইয়। দিতেছ__-যখন এই দেহ 
ছাত্তিয়া ধাইবে তখন কিন্ত এইরূপ ভাবেই বিক্ষেপ উঠিবে। তখন কিন্তু কাহাকে ও 

রা 
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ফথ| কহিয়! বলিবার উপায় থাকিবেনা। এখন হইতে যদি উপায়টা অভ্যাস 

করিয়! রাখ! যায় তবে বুঝি নিদানৈর বিধানে তোমার করুণা অনুভবে আসিলেও 
আমিতে পারে-_-আহ! ! তখন তুমি না দেখিলে আর কে দেখিবে? 

এ এখন বিক্ষেপ ত উঠিতেছে-আর তাহা অগ্রাহ করিয়৷ নাম করাও হইতেছে । 
তখনও বিক্ষেপ উঠিবে__লোকে কিন্তু তাহ। জানিবেনা, বা দেখিবেনা, গজ 

চলিবে। [ ঞ্জ 
নিদান কালে বন্ধু বান্ধৰ, কন্টাপুত্র__নাম ডাকিবে, নাম গুনাইবে, গীতা | 

পড়িবে, রামায়ণ শুনাইবে। 

শেষের দিনের অবস্থায় আপনাকে আনিয়। নাম জপ করিতে বলি-_ 
আপনাকেই বলি -অন্তে যদ্দি শুনিতে চায় তাহাদ্িগকেও বলি। 

শের্ষকালে--যদ্ধি সে মৌভাগ্য থাকে-_-তবে লোকে তু নাম ডাকিবেই। 
এখন কিন্তু এই-__বিক্ষেপ কালে, এই বিক্ষেপকেও সেই বিক্ষেপ মনে ভাবিয়া, 

নিতান্ত অসহায় এই নিজেকে নিজেই নাম ডাকাও। কুটস্থে প্রণবের বিন্দুতে চক্ষু 
আটকাইয়!, জ্যোতিক্ময় বিন্দুর ভিতরে ইষ্ট দেবতাকে, পরমেশ্বরকে ভাবিয়! 

ভাবিয়া--্ধ্যান করিতে করিতে-_-নাম কর--নাম শুনাও। এই অভ্যাস-- 

যত্তটুকু পার-__করিয়া চল) শুধু আমার বুঝি কিছুই হইলনা--কিছুই হইবে 
না__ভাবিয়া! বিমনাঞমান হওয়ায় লাভ কি? যা হয় হউক--সহা কর আর 

“তোমার আমি” বলিয়া বলিয়। নাম কর। আর ক্ষমাসার উর 

বরুণালয় তুমি-_ ইহা ম্মরিয়া শ্মরিয়া নাম কর। | 

এ শুন- লোকটি--লোকে বলিতেছে পাগল-_কিস্ত সর্বদ! কেমন না 

করিতেছে। আহা ! কি সুন্দর অভ্যাস করিয়াছে-_কেমন সর্বদা, দিবারারি 

দীর্ঘ প্রণবের সঙ্গে বলিতেছে-_ 

ও হারে রাম হরে রাম রাম রাম হরেহরে। 

ৃ ও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ 

লোকটি প্রণবের সঙ্গে নাম করিতেছে--সকন্ধে যুখন প্রণবের অধিকারী নহে 
তখন গ্রঁণন বাদ দিয়া নাম কর বড় তাল হইবে। বাহার অধিকার আছে, খুবিগণ 
ধাহাকে সে অধিকার দিয়াছেন তিনি দীর্ঘ-প্রগবের সঙ্গেই নাম করিতেও পারেনুণ। 

তাই বলিতেছিলাম নিদানের বিধান এখন হইতেই আরম্ভ কর। কবে 
নিদদান কাল দেখা দিবে তাহাত সঠিক জানা নাই--কিন্ত গ্রথম এ প্রস্থ 
থাকাই অতান্ত মঙ্গল জনক। ২ 



চিরশান্তি-চ্রিতৃপ্তি-চিরপ্রেম-চিরকরুণ। | 
ছোট করিয়া দেখ অশান্তি--অতৃপ্তি-অগ্রেম_অকরুণ।। বড় হইয়া 

দেখ চিরশাস্তি_-চির করুণা-_চির প্রেম__চির তৃত্ডি। 
শ্রীহ। চির শাত্তিমর__চির করুণাময়--চির প্রেমময়-_চির তৃপ্রিময়-এ-কেমন 

তুমি? 'কৈমন আমি? 
যাহার যেমন রুচি-_যাহার যেমন অধিকার। কেহ ভালবাসেন 

প্রাতঃ ম্মরামি হাদি সংন্ফ,রদাত্তত্বং 

সচ্চিৎ স্থখং পরম হংসগতিং তুরীয়ম্। 

যৎ স্বপ্ন জাগর স্ুযুগ্তমবৈতি নিত্যং 
তৎ ব্রহ্ম নিক্ষলমহং ন চ ভূতসংজ্বঃ | 

এই প্রভাত কাল--এই মাত্র জাগলাম_কোথায় যেন ছিলাম--কোথা 

হইতে যেন আনিলাম--বাহিরে যেন কে ঠেলিয়া আনিতেছে- এখনও কিন্তু 

পূর্ণ বাহিরে আমি নাই। এখনও হৃদয়ে আছি। ম্মরণ করিতেছি হৃদয়ে 

আত্মতত্বের ন্করণ--সচ্চিদানন। ম্বরূপ--গরমহংস গতি-তুরীয় (চতুর্থ )। 

ইনিই জাগিতেছেন-_জ গ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুণ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ইনিই নিত্য অভিমান 

করেন। সদ! জাগ্রত থাকিন্বাও সুযুপ্তিতে ধেন আদেন। আগিয়া দেখেন 

শ্ুুপ্তং স্বগ্নবৎ ভাতি-ভাতি সর্গৈব ব্রহ্গবৎ” স্ুযুপ্তি যেমন স্বপ্ন?ৎ প্রকাশিত হয় 
সেইরূপ ব্রদ্মই সৃষ্টিবৎ প্রকাশিত। আগ আমিই এই স্বরূপ আমিই এই আম্ম- 
তত্ব-পুর্ণবদ্ব-_আর সমস্তই ভূত-ভূত সংঙ্ঘ আমি নই। পনর্বং মায়েতি 
ভাবনা”-_স্বরূপই গ্রাঞ্ির বস্ত অন্ত সমস্তই স্বরপের উপরে মায়ার ইন্দ্রজাল। 

আবার কেহ ভাল বাসেন--. 

প্রাতঃ শ্মরামি রঘুনাগ মুখারবিন্দং 

মন্দশ্মিতং মধূরভা'ষ বিশাল নেত্রম্। 

কর্ণাবলম্বি-চল-কুগুল-শে!ভি গণ্ং 

কর্ণাত্ত দীর্ঘ নয়নং নয়নাভিরামম্ ॥ 

এই প্রভাতে প্রভাতী গাহিয়া হায়গুহাশারী জগ্ধাথকে কেহ জাগাঈতেছেন 
জানিয়ে ককপানিধান পঞ্ছীগণ বোলে । শণী কি কিরণ মনভই,চকই পিয়া 
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মিলন গই, ভূঙ্গ করত গুঞ্জগান, _পর্নব ক্রমডোলে।” আহ! ! ইনি জাগিয়াছেন-. 

হৃদয়ে জাগিয়। বসিয়াছেন- আমি দেখিতেছি--দেখিতেছি “গোবিন্দ মুখারবিন্ধ 

নিরখি মন বিঢারো--কোটি চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মদন হারো”-_আহা!-শ্মরণ 
ব্জরতেছি রথুনাথের মুখারবিন্দ__আহ! ! কি সুন্দর কি সুন্দর ! কি নুন্দর ! 

মন্দ মন্দ হাম্ত_কি সুন্দর মধুর বাকা--কত ন্ুন্দর এই বিশাল নেত্রের 

মধুর দৃষ্টি। কর্ণে চঞ্চল কুগ্ডল-_ আহ! ! চলৎ কুগুল স্নদর হাম গঞ্জীহেলে, 

প্রতিফলিত হুইয়! গণ্ডস্থলের কি শোভ। বিস্তার করিয়াছে । আর এই কর্ণীস্ত 
দীর্ঘ নয়নের দ?মান দৃষ্টি কি মনোভিরাম। দেখ হু' খোজি ভুবন দশচারী। ক 

অস্ পুরুষ কাহ! অসি নারী ॥ চতুর্দশ ভূবন খুঁজিয়! দেখ রামের মত পুরু 

কোথায় আর সীতার মত নারীই বা কোথায়? 

রুচি ভেঙ্গে--অবিকার ভেদে__দর্শন ভেদ। নতুবা শ্রুতি এই এককেই 
এই এই রূপে দেখাইতেছেন-_ষে যেমন ভাবেন তিনি সেইরূপই দেখেন । 

হিরণ্য়েণ পাত্রেণ সত্ন্তাপিহিতং মুখম্। 
তত ত্বং পৃষন্নপাবুণু সত্যধন্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ঈশা ১৫ 

হিয়ধায়--জ্যোতির্শয় পাত্র দ্বারা--হেমবৎ প্রকাশময়__পাত্রাকারে--রসপান- 

কারী রশ্মি সকল যেখানে অবস্থিত সেই তেজোময় মণ্ডল দ্বার! সত্যস্বরূপ আদিত্য 

মণ্ডল স্থিত ব্রদ্ষের__মাদিত্যমগুলস্থিত পুরুষোত্তমের-_-রবিমণ্ডল মধ্যবর্থী 
সীতারামের মুখ_স্ব্ূপ অথব! লীলাবিগ্রহরূপ--প্রধান রূপ আচ্ছাদিত। হে 

সু্যদেব! হে জগংপোষক তুমি--তোমার রশ্রি জাল অপসারিত কর। আমি 

ভৃত্যভাবে বলিতোছিন1-__সত্যধন্মা আমি--আমি আমার শ্বরূপ দেখিব। গ্ররূপ 

দেখব। _ 

বলিতেছিলাম রুচিভেদে--অধিকারী ভেদে দর্শন ভেদ । 

৮ 

স্থিক্ক স্ুখাসনে উপবেশন কর। করিয়৷ তাব দেখি কোন অভাব নাই--. 
কোনগ্র্বল্ল নাই_কোন কর্ম ও নাই। আমি--আমি-_-আমি-_-জপ দেখি 

কি পাও? আছি-_-আছি__মাছি--দেখিতেও পাইনা-_-আ'কিতেও পারিনা--3 
অনুভবে পাই *আছি* কোন আকার নাই, কোন অবয়ব নাই-_গুধু আছির 

অন্ুতব। জরামরণ নাই, ক্ষুধা পিপাসা নাই, শোক মোহ নাই_-এই আমি_+. 
স্বরূপ আমি। ভাবিতে পার ইহা? ষদি পার--চিরতরে পার-_-তবে চিরশাস্তি-_" 
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চিরৃত্তি বুঝিবে। না! হয়, যতক্ষণ পার-ৃততক্ষণ শান্তি-_ততক্ষণ তৃণডি 
বে? 
সকল দ্বিন এই প্তুমিই আমি” ভাবনায় কি রস পাও? নিত্য ক্রিয়া সমাপন 

করিয়া হিট হইয়! যখন ভাঁবন! কর আমার কোন সঙ্ল্প নাই, বাসন! নাই, ভাবন! 

নাই, কর্ম নাই-_আমি পূর্ণ-মামিই আছি--আর কিছুই নাই__অতি ক্ষণ- 

কা অন্ত হইলেও কিছু একটা অবস্থা হয়। হয় বটে কিন্তু থাঁকেন! | থাকিবে 

ফিরূুপে ?. সাচার নাই, আহার শুদ্ধি নাই, মনের নিগ্রহ নাই, চক্ষু কর্ণের 

নিগ্রহ নাই-__সাধনার অভ্যাদ নাই-_থাকিবে কেন? তুমিই আমি যখন 

স্িত্ব দলা আনে তখন ন! হয় অভ্যান কর *তোমার আ'ম”"। তোমার আমি 

ভ।বনাতেও তোমার রূপে গুণে, লীলায় দৃষ্টি পড়িলেও স্থিরত্ব আসিবে-_ আনন্দের 

স্থির স্িপ্ন ভাব দেখ! দিবে । আসে বটে ইহাও কিন্তু থাকেনা--সকলই যে ক্ষণিক 

হইয়া যায়? অনুগ্রহ ভিন্ন কিছুষ্ট স্থায়ী হইবে না। 

৩ 

সত্যই-_অন্ুগ্রহ ভিন্ন কিছুই হইবে ন|। অস্ুগ্রহ কোথায় হয় জান? 
মহাপুরুষ বলেন শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই গুরু। এই প্রীগুরুর অনুগ্রহ চাই। 
অনুগ্রহ প্রাপ্তি জন্ত কি চাই? আপনাকে নিগ্রহ কর ভগবানের অনুগ্রহ 

পাইবেই। অনুগ্রহ অনুভবের একমাত্র লক্ষ কি? অনুগ্রহ ও নিগ্রহের অর্থ 

ঝুঝিলেই সমস্ত পরিফার হইবে। অনু অর্থ পশ্চাৎ গ্রহ অর্থ গ্রহণ। আর নি অর্থাৎ 
নির্গত আর গ্রহ অর্থ গ্রহণ সর্ব প্রকার গ্রহণ আপন। হইতে নির্গত করিয়া ফেল, 
পশ্চাৎ দেখিবে ভগবান গ্রহণ করিয়াছেন। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। চক্ষু 

কতই দেখিল, কর্ণ কতই শুনিল_-চক্ষু কর্ণাদি রূপার্দি গ্রহণ কর! ছাড়িল কৈ 

বিচার কর। ধর্দ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে অভ্যাস কর তবে তুমি কিছু না কিছু 
পাইবেই। ভগবানকে লাভ করিবার প্রথম কার্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ইন্দ্রিয় যাহ! এত 
ঘিন ধরিয়া দিল তাহ! কতক্ষণের জন্ত ? সবই ত ক্ষণিক-_-তবে আর কি দেগ্লিবে-- 

কি ভোগ করিবে বল? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কয়। নিগ্রহ করিয়! ফাক! হইয়! থাকিতে 
ক্লারিবে না। চক্ষু কর্ণাদিকে গোবিন্দ সুখারবিন্দ দেখা ইতে--সীতারাম চরপার-_ 
বিন্ব দেখাইতে-_তাহার কথ গুনাইতে ব্যাকুল কর। তুমি ত কখন দেখিলেন 
--শতস্্র ধাহার! দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন তাহাদের দেখ! শুনায় নিজে দেখিতে 
গুনিতে চেষ্টা কর-_করিয়! তৃপ্তি অনুসন্ধান কর-_স্থির হইয়া যাও। 
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ইন্দ্রিয় নিগ্রহের পরে মনোনিগ্রহ। মনত কতর্দন ধরিয়। কত ভাবিল, কত, 
পুরাতন ভাবনার প্জাত্বর* কাটিল__কি পাইলে বল? কিছু না_সব ক্ষণিক-_ 

সব অসার। মনর্ক পুরাতন ভাবন৷ ছাড়াও নূতন ভাবন। দাও। খুব ঘন ঘন 

--আগ্নালি পাতাঁলি-_শব করিয়! নাম কর। ক্ষণ কালের জন্তও ভাবন! ছাড়ে 

কিন দেখ। এই ক্ষণকে দীর্ঘ কর। করিয়৷ মনকে জীশ্বর ভাবনা করাও । সব 
ক্ষণিক--সব অসার কি আর ভাবিবে? ভাবিতে হয় মহাগ্রলয়ের ভাবনা 

কর-_কিছু নাই একমাত্র তিনিই আছেন--'অপনি আপনি সগুণ হইলেন -গ্যার্কী" 

পৃথিবী অন্তরীক্ষ লোকে-যাহ! আছে সব হুইলেন_-সকলের ভিতরে আসিয়া 

আত্ম! হইলেন-_আবার এই নয়নাভিরাম, মনোভিরাম, বাঁচোভিরাম নুর্তিতে 
আসিয়! পৃথিবীর পাপভার দূর করিয়া গেলেন-_আবার আসিবেন-_-আবার 
দূর করিবেন। এই ভাবনায় মনের অন্ত ভাঁবন! দূর কর। -শেষে স্বরূপ 
ভাবনায় স্থির শাস্ত তৃপ্ত হইন্রেে অভ্যাস কর পরং সত্য তিনি--তিনিই মায়ার 
সমস্ত কুহক দূর করিয়! নিজ মহিমায় অবস্থিত এই সত্যংপরংকে ধান কর। আর 
সব মায়! । 

বুঝিলে নিগ্রহ করিলে অনুগ্রহ লাভ কিরপে হয়? পুত্র বদি কিছুই গ্রথণ 

না করে -কিছুই যদি না চায় তনেপিতা মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর 
করেন। তুমি জগতের কোন কিছু গ্রহণ করিতে যখন না ঢাও--কোন 
ভোগই যদ্দি তোমার রুচিকর ন! হয় তবেই ত ঈশ্বর তোমায় কোলে হইয়৷ পুর্ণ 
করিয়। দিবেন। তুমি কিছুই চাওন! বলিয়া! ঈশ্বর তোমার হইবেন--হুইয়া 

তোমায় পূর্ণ করিয়৷ দিবেন। ভোগের ইচ্ছ। ত্যাগ কদ--হু'সিয়ারে থাকিয়া 

ইঞ্জিয়কে মনকে ভোগ ত্যাগ 'করাও--আর ঈশ্বরের পশ্চাৎ গ্রহণ বা অনুগ্রহ 

অন্ুভবকর। . | 
নিগ্রচ করিয়। অনুগ্রহ অনুভব কর, যত যত পারিবে ততই শাস্তি, তৃপ্তি, 

প্রেম, করুণ! অনুভব করিয়া! ধন্ঠ হইয়া যাইবে। এই জন্যই শাস্ত্র ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ও 
মনে! নিগ্রহের সাধনার কথা৷ এত বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ্রে নাম দম সাধন! 

আর মনে! নিগ্রন্থের নাম শম সাধন। | 

শম দম সাধন! সতর্ক হুইয়। কর--বড় উপকার হইবে__এই সাধনা! ঈশ্বরের 

নিকটবর্তী করিয়! দিবে। 

১৫ 



ভাষা-ভাব-মন। 
ভাবের পুটলী ভাষা, আবার ভাষার পুটজী ভাব, ভাষা ও ভাবের আলম্বন 

হন। সাধু ভাষা-_ শ্রুতি, হনুশীলন কর, দেখিবে চিত্ত।কাশে রাশি রাশি সদ্তাব- 

নিচয় নান! রঙে থেলিতে থাকিবে, ইহ1ও যেমন ঠিক, তেমনই সাধু ভাব জাগ!ও. 

সাধুভাষ! আপনি নির্গত হইতে থাকিবে । সাধুভাব কিরপে জাগাইবে জান? 
চিত্ত ভূমি হইতে শ্বভাবজ চিন্তা রাশি মুছিয়া ফেল, চিত্ত সত মার্জিত কর, উহ 

হইতে নিত্যোদিত আম্মদেবের রশ্মি ছটার ভ্তার বিশুদ্ধ ভাবগর্ভিণী মাধ্যমিক 

বাক ব! বিশুদ্ধ ভাষ! নির্গত হইবে। 

কিন্তু এই কলিমল দূষিত চিত্তের এমন স্থযোগ সর্বদা ঘটে না সকল সময়ে 

মার্জিত চিত্তোচিত সম্তাব কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না-_খ'ষ চিত্-জাত অয্লান কুন্ুম- 
শ্রুতি, ইহার সৌরভ ও সকল সময়ে সাধারণ চিত্ত ধরিষ৷ রাখিতে পারে না। যদি 

পারিত-_তাহা হইলে বুদ্ধি বিকাশের পর জইভে এপধ্যস্ত কত সুচিপ্তা কত 

সস্ভাব ও ত এচিত্তে ফুটিয়ছে-_কিস্তু ছুঃসময়েক্চ তাহার একটা ও সাগের সাথী 
হয় না। সেই উচ্জলিত ভাব-প্রবাহ যাহা এক সময়ে উদ্বেলিত হইয়া! অন্টের 

বেদনা-ক্রিষ্ট মুখমণ্ডলের শ্ল।নতা দুরীরুত করিয়া ছিল, আজ তাহা আপনারই 
হৃদয্নের যন্ত্রণা দূর করে না কেন? অথচ ই নিতান্ত আবশ্ঠক, কারণ মানব- 
ভাবের হাতে খেলার পুতল। ভাব যখন যে ভাবে হৃদয় রঙ্গে নৃত্া করিতে 

থাকে-__আত্ম-বিস্থৃত জীব সেই ভাবেই নাঁচিতে বাধা হয়, তাই ভাব-পরবশ জীবের 
কর্তব্য--ভাবের দিনে হুর্দিনের সম্বল ভাব-সঞ্চ্ করিয়া! রাখা । এই চিন্তা লইয়| 
কতগুলি ভাবোদ্োধক ভাষা সংগ্রহ করা হুইল। উদ্দেশ্য দুর্বলতার সময় স্বচিত্তের 

বলাধান। যদি ইহ! দর্শনে সমধন্মী ছর্বল জীবের কোনও উপকার হয়, ইছাই 

উৎসবে প্রকাশের উদ্দেশ । চরম উদ্দ্ড শ্রীভগবৎ গ্রীতি, সাময়িক চিস্তায় 

ইহা শুভ বলিয়া বোধ হইল, তাই বুঝিলাম ইহাতে তাহার গ্রীতি হইবে, 
ইং তাহার অভিপ্রেত তাই লিথিতে আরম্ত করিলাম, যদি গ্রীতিকর হয় এট 
অনুষ্ঠান বাড়িয়! চলুক, অগ্ুভ হয়, চিত্তাকাশের চপলা আপনিই নুক।য়িত হইবে। 

অন্যমনস্কত! ৷ | 

শ্রুতি বলেন-_যাং হানমন! বাচংবদতা। 

হুর্যযারৈ সা বাগদেব ভুষ্ঠা ্ 

( খতরেয় ব্রাহ্মণ ৬৫-) 
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মানব ভন্যমনগ্ক হইয়। যে বাকা উচ্চারণ কয়ে উহ! আন্ুরী বাক, উহ! গ্লেব 

তোগ্য নহে । সন্ধ্যা, পূজা, জপ, ধজ্ঞ-_যাহা করিবে অগ্যমনে কর, দৈবা সম্পদ 

জাগিবে ন! ভাস্থস্রী সম্পদ বাড়িয়া যাইবে । এক দিকে শক্তির উপচয়ের পরিবর্তে 
শক্তির অপচয় হইবে, পক্ষান্তরে ভগবদ্ ভাবের প'রবর্ডে অহঙ্কার জাগিবে। 

সপত্ীক হইয়া ধন্মাচরণ করা শান্তর বিহিত,২-সন্্ীকে| ধর্ম মাচরেৎ। অধ্যাত্ 

রাজেো মন পতি, বাক পত্বী, এই দম্পতি যখন শন্ুরাগ সুত্রে গ্রথিত হইয়া জপ 

হজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, তখন কর্ম সফল হয়, কর্ের সাফল্য শ্রীভগবৎ গ্রীতি- 

চিত্ত শুদ্ধি। 

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, 

২ সহকারী সম্পাদক । 

সত্যের সন্ধান । 
মন জগতকে মিথা। বলিতে গিয়া, কেন ফিররয়। আসিতেছ, সত্যই তাই, 

সতাই জগৎ মিথ্যা, জগৎ সত্যই কল্পিত 

আয়তে দৃশ্তাতে যত যত ন্মর্ধ্যতে বা নবৈঃ সদ! । 
অসদেব হি তৎসর্ববং যথ। সপ্প মনোরথো ॥ 

শ্ীঅধ্যাজ্বরামায়ণ। 

য। শ্রবণ করা যায়, যা দেখ! যায়, য। স্মরণ কর! যায়, স্বপ্ন মনোরথের মত 

সে সমস্তই অসৎ। শান্তর আশ্রয় কর, শাস্ত্র এক বাক্যে বলেছেন, জগৎ মিথ্যা, 

সবষ্ট মায়ার থেল!, সবই মায়__ 

আব্রক্গ স্তব্ব পর্য্যন্ত দৃশ্তে শ্রয়তে চ যৎ। 

দৈষ| প্রকৃতি রিতুক্তা, দৈব মায়েতি কীন্তিত| | 

স্ীঅধা ত্মরামায়ণ-- 

্রঙ্গা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত, যা দেখ! যার, যা শোন! যায়, তাহাই প্রকৃতি, 

তাহাই মায়া বলিয়! কীন্তিত হয়, একমাত্র সত্য পরংব্রহ্গ সচ্চিদানন্দ নয় 

অঘয় রাম। বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না' প্রত্যক্ষ জগৎ দেখ ছ, ওই নুর্ধয উঠিল, 
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ওই অন্ত গেল, ওই চা তারাগণ সহ আকাশে লোভ! পাইতেছে, এ কখম মিথ্যা 
হয়, এই পৃথিবী, এই জল, এই অনল, এই অনিল, ওই গগন, সবই কর্মিত একি 

"সম্ভব ? ওই বৃক্ষ শাখে পাখী বঙ্ধার তুলিল, এ কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? বিশ্বাস 
কর, খিষ্বাগ কর, অনুসন্ধান কর, বুঝিবে সব মিথা।, যাহ! ভোগা ব'লতেছ, তাহা 

মিথ্যা, যাহ। অভোগা ভাবিতেছ তাহ! মিথ, র্থের অভাব বলিয়া! দুঃখী হইতেছ, 

ভাগ মিথ্যা, অর্থাগমে মুখী হইতেছ, তাহাও মিথা।। ওই যে রমণীকে দেখিয়া 

কত মুখ দুঃখের করন করিতেছ, কত হাসি কানায় আকুল হইংতছ, কখন 

ভে!গের আগুণ বুকে জেলে, হাহাকার কর্ছ,কখনও বা ভোগ ত্যাগের জন্ত উন্মাদ 

হইতেছ, এ দুইটাই মিথ্য। বিশ্বাঘ করিতে পারিতেছ না? যদ্দি বল এই নয়ন 

সমক্ষে সব দেখ ছি, মিলনে স্থখ, বিরহে গুঃখ, অনুভব কর্ছি, আমি বন্ধন গ্রস্ত 

হইয়! আছি, বন্ধন ইইতে পরিত্রাণ লাভের জক্ট পরিত্রাহি চীৎকার কর্ছি, এ মিথ্য৷ 

কি গ্রকারে হইতে পারে? দেখ তোমার দেখা, সুখ, দুঃখ, বন্ধন, পরিজ্বাণ, 

সকলই মিথ্া।, তোমার রাম মহা এ্রন্্রজালিক, তোমার সম্মুথে ভোজের বাজী 

হইতেছে ; ওই যে জগৎ সংসার ঘর বাড়ী বৃক্ষ লতা নরনারী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ 
দেখিতেছ, সব সেই এরন্রজালিকের খেলা, সেই একলা বহুরূপে খেল! কর্ছে, 
আর তুমি, খেলা দেখতে দেখতে রামকে তুলেছ, নিজেকে ভূলেছ, স্থখ ঃখ 

হাসি কান্নায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ, আর শুন্বে, তোমার দেহটাও মিথ্যা। 

চমকিত হইও না, আরও শুন্ৰে মন তুমিও মিথ্য। ) তাহ হইলে এ সব কে বল্ছে, 

কে শুন্ছে, শ্রোতা বক্তা! কৈ? মন--এ স্থূল দেহ ছাড় আর এক দেহ আছে, 

তাহাব নাম শুক্র দেহ। 

পঞ্চ প্রাণ মনে। বুদ্ধি দশেক্দ্িয় সমন্বতং | 

অপঞ্চীকৃত ভূতোখং হুঙ্গাঙ্গং ভোগসাধনং ॥ 

পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন তুমি ও বুদ্ধি এই লইয়! সেই হুল দেহ-_তাহার পর 
কারণ দেহ, সকলের অতীত আমি 'আছি, সেই আমি তোমায় বল্ছি কল্পন। 

ত্যাগ কর, স্বম্বরূপে ফিরে চল, মন জন্ম জন্মাস্তরের সহত্র সহজ কর্ের বন্ধনে, 

কত যন্ত্র») ভোগ কর্ছ, একবার সব্ মিথ্া। ধারণ! কর, তোমার স্বরূপ তুমি 
দেখতে পাবে, দিবানিশি যন্ত্রণা ভোগ কর্ছ, সব যন্ত্রণার অবসান হবে, ভোগ যে 

কত ছুঃখের তাতো বুঝিতেছ, মিথ্যা বলে ত্যাগ কর, মিথ মিথ্য| সব মিথ্যা, 

হায় বুঝেও বুঝি না, জেনেও জানি না, হে প্রন্রজজালিক আমি তোমার শরণ।পন্ন, 
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হে প্রাণেখর এ রহমত ভেদ কর! এ দীমের সাধ্যাতীত, আমি তে।সায়--আমি 

তোমার, ওগো আমি তোমার, আমার হাত ধরে নিয়ে চল, নিজের শক্তিতে 
কিছু কর্তে পারলাম না, শক্তি দাও, তোমার করে নাও, মিথ্যা বুঝায়ে দাও$ 
আবু পারি না, ভোগের আসক্ত দূর করে দাও, ঘোর অন্ধকারময় কামনা 
তমগাচ্ছন্ন হুদয় গুছ, ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতে ত আলোকিত হবে ন|, হে স্থির জ্যোতিঃ 

ভুমি স্থির ভাবে এসে দাড়াও, আমার হারাণ জিনিস, সেই আমার «আমির” 

সন্ধান করিয়৷ লই, যেওনা! আস্তে আস্তে ফিরে যেওনা, কামনার অকুল 
সমুদে ভাসিয়ে দিয়ে যেওনা, সত্য সত্য নাগ প্রাণেশ্বর বল্বর শক্তি দাওনা গা, 

আমি তোমায় ভাল বাস্ব, তোমার সঙ্গে প্রেম কর্ব, আমায় শক্তি দাওন। গা, 

তোমার নম পতিতপাবন, তোমার নাম দীন তারণ, আমার মত পতিত আর 

নাই, একথ| বুঝিতে পারি ন| বুঝিয়ে দাওন! গা, দাও দাও দাও । 

শ্রীরচরণাশ্রিত 
গ্রবোধ 

( দিগস্থই চতুষ্পাঠি। ) 
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'াননুয়া নিক্গ চরিত্র ও তপস্ত। বলে প্রাচীন ভরতে রমণী গণের শীর্ষ স্থানীয় 

ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র সপ্তষি দিগের অন্যতম মহধি অন্রির পত্ী। এবং 
ভগবান চন্দ্রমা, দত্তাত্রেয়,। ও দুর্বাপর জননী । দগুকারণ্যের পথে সীতাকে 

সঙ্গে লইয়! শ্রীরামচন্্র মহধি মত্রির আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। কবি কৃত্তি- 

বাস 'ম-হুপার তৎকালের যে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন উহ! অতি হৃদয় মুগ্ধকর। 

তাহ। হইতে আমর! দেবী অনস্থয়ার টির পরিচয় প্রাপ্ত হই। কবি অনন্য! 

সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন-__. 

“দেখি মুনি পত্বীকে ভাবেন মনে সীতা । 

মুর্তিমতী করুণ। কি শ্রদ্ধ! উপস্থিত| ॥ 

শুরুবস্ত্র পরিধানাশ্ুরু সর্ববেশ। 

করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ ॥ 

তপন্ত। করিয়! মূর্তি ধরেন তপস্যা! | 

জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমন্থয| ॥£ 
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ভোমার কৃপায় হুর্ববাসা, দত্তাব্রেয়ের ষ্টার শত শত সন্তান আসিয়া দেশের ছঃখ 

দুর করুক॥ উজ ০8 

কুমারী নুধাহা'দিনী রায়, 

গৌরীপুর। 

তমমা তীরে । 

স্ব প্রসন্ন তমপার বারি। বাসন বিমুক্ক যোগীর চিত্তের ন্যায় স্বচ্ছ ও 

রমণীয়। কুমুদ কহলার দামে সুপজ্জে 5 হইয়। ব্রীড়া বিহ্বলার স্টায় তরঙ্গ ভঙ্গ রূপ 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষঃস্থল আন্দোলিত করিয়া সুমন্দ গমনে তমসা কি জানি কাহার 

উদ্দেশে কুলকুল রবে ছুটিয়াছে ? নদীর আকুজি বিকুলি আর কেহ শুনক বান! 

শুস্থক নদী কিন্তু আপন ভাবে 'আাপন উচ্ছণসে আপন আত্মহীবা। কিজানি 

কাহার জন্ত নদীর এ ব্যাকুলত| ? কোন সীমশৃশ্ঠ বস্তর হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া 
আপনার সাধ আশ! দকল তরঙ্গ ভঙ্গ লয় করিতে পারিলেই বুঝি নদীর নদী জীবন 

. সার্থক হয়। উৎপত্তি স্থানে না৷ মিশিতে পারিলে বুঝি কেহই শান্ত হইতে 

পারে না। 
উপরে নীল আকাশে ভাঙ। ভাঙা! কুস্কুম বর্ণের মেঘমালা খেল! করিতেছে, 

নদী তীরে ছায়াদান করি! নীল্বর্ণ বনরা্জি বিচিত্র কুম্থুম পুত ও কোমল রক্ত 

পল্পবে সুদজ্জিত হুইয়। নদীর কল গা! শুনিতে যেন স্থির হইয়া দীড়াইয়াছে, মৃদ্- 

মন্দ পবন, কানন অঞ্চল ধীরে. ধীরে ছুলাইয়! তটিনীর বক্ষ স্পর্শ করিয়া ষেন 

উভয়ের সখীত্ব সংস্থাপনে চেষ্টা করিতেছে, বন বিহগকুল কলোচ্ছাসে বনভূমি 

পুরিত করিয়! যেন গ্রীতিভাষে কাহার জয় গান করিতেছে । বলিতে ছিশাম 
মুনি বানীকি তগন্তা দ্বারা নির্মল হইয়াছেন, বান্মীকি সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সমাপ্ত 
করিয়। তমসার মুকুর তুল্য স্বচ্ছ সলিল পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার হৃদ- 
সনের ছবি দেখিতেছেন, নির্দল হায় নবহূর্বাদল শ্থাম শ্বাম রূপে ভরিয়া গিয়াছে, 
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নদী বক্ষে শ্তাম শাম ছায়া, শ্ঠাম শন্ত শীর্ষ হামল বনভূমি, আকাশ গিরি কানন 
সব জুড়িয়, ভুবন ভরিয়! যেন শ্ঠাম ল্লিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিয়ে, মুনি বানীকির 
অস্তরও যেন শ্ঠাম শ্যাম রূপে ছাইয় গিয়াছে, আপন হাদয়ের সরদত। লই যে 

প্লিকে দৃটি নিক্ষেপ করিতেছেন, দেই খানেই অনুরাগের রূপ অস্থিত দেখিয়া 
পুলকাক্কিত কায়ে শ্রিহরিয়৷ উঠিতেছেন, মুনি ভাবিতেছেন, এমন সুন্দর আর 
কি আছে? অস্তরময় আত্মারামে যে রমণ করিতে পারে বাহ বস্তু দেখিবার 

শুনিবার তার অবকাশ কোথা 1? বহুরূপা গ্রকৃতির লান্ত লীলায় সে তাহারই 

ঈপ্দিতের রঙ্গ দেখে, প্রক্কতর বহুরূপে সে আপন ইষ্ট মুর্তি দর্শন করে ।*সর্ধ্ব- 

গুণাতীত সকল রসাধার রাম দর্শন যে করিয়াছে, রাম রাম জপ করিয়া! রাম রসে 

যে মজিয়াছে, প্রকৃতি আর তাহাকে কোন্ গুলোতনে কোন্ অনিত্য রসে কোন্ 

রূপে মুগ্ধ করিবে? সে দেখে প্রকৃতির এই সুন্দর মাল! তাহারই প্রিয় অঙ্গের 
আভরণ, এই অলঙ্কার সেই পরম পুরুষের অঙ্গ সংলগ্ন বলিয়! গ্রক্কৃতি এত সুন্দরী । 

মুনি বান্ীকি আজ প্ররুতির সব রূপে আপন ইষ্টের মধুর রূপ দেখিতে 

দেখিতে তন্ময় হইয়া! গিয়াছেন-__ 

সহসা 
*রণয়ণ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভূম্” 

জল স্থল অদ্বরতল, কাননভূমি বীণা বস্কারে নাম গানে পরিপুরিত করিয়া শারদ 
শশীর তুলা স্ুবিমল দীপ্তিতে সে স্থান জ্যোতির্দয় করিয়া নারদ আগমন 

করিলেন | 
পুষ্প মুকুল যেন এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল, মুনিবরের তর্চনার জন ফুটিয়া 

উঠিল। তমসার বারি পুণ্যচরণ স্পর্শে পবিত্র হইবার জন্ত উছলিত হইয় ছুটিয়া 
আসিল, কুঙ্গম পরাগ অপহরণ করিয়া মুদমন্দ পঝন মহামুনিকে ধীরে ধীরে বীজন 

করিতে লাগিল। 

তমসা তীরে সেই নির্জন বনভূমিতে উভয়ের সৎসমাগম উভয়কে ই স্ুগ্রীত 
করিল, উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিয়া তপন্তার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্ু- 

রাণীর হৃদয়ে অন্ুরাগের ভাষাই ফুটিয়৷ উঠিল। 

আপন ্ররিয়ের নামোল্লেখ না করিয়! অন্তের নিকট তাহার গুণ শ্রধণে ভারি 

একট! বুঝি আনন্দ আছে ? 
-  বান্সীকি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুমে ! আপনি তো. তগস্তা স্বাধ্যায় ঈশ্বর 
প্রণিধান লইগ্ন। নিরন্তর হরিগুণ গানেই রত থাকেন, নানাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধি 
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দেব দ্বিজ গুরু পুজ!, সেঝ! প্রণাম ব্রচ্গচধ্য, শরীর দ্বার! হিংসা ন| করা,__কায়িক 
তিপশ্ঠ।,-_ আর প্রিয় শীতল ও সত্য বাক্য বলা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রণবের 

অর্থ ধারণ, বেদাভ্যাস, বাচিক তপস্তা, চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখা মৌন একাগ্রতা 

আত্মচিত্ত। মনোনিবৃত্ত মানস তপস্ত।, _সমস্তই আপনার লাভ হইয়াছে, আপনি 

সর্বজ্ঞ, এই পৃথিবীতে এমন কাহাকেও কি আপনি জানেন, যিনি বীর্য্যবান্ ধর্মজ 

কুতজ্ঞ সত্যবাদী সদ! নিয়ম প্রতিপালন কারী, আর পবিত্র চরিত বান্ সর্বভূত, 

ছিতে রত, বিষ্বান্। সকল কার্যে সমর্থ, সর্ববাপেক্ষ। প্রিয়দর্শন। আত্মকাম, জিত 

ক্রোধ তপন্ত। প্রভাবে অগ্নিকল্প, ধিনি পরের গুণে দোষারোপ করেন না, সমরে 
ধাছার ক্রোধ দেখিলে দেবতারা ও ভয় পান, দেবর্ষে। আপনি যদ্দি এমন কাহাকে ও 

জানেন তবে আমকে বলুন, এরূপ লোক দেখিতে আমার তীব্র বাপন। 

জন্মিয়'ছে। 

ব্রিকালজ্ঞ নারদ বান্দীকির বাক্যে হষ্ট হইয়া ধলিলেন, হে মুনে। 
"্বহুবো হুর্লভাশ্চৈব যে তয়! কীর্তিতা গুণ” 

তুমি যে সমস্ত গুণের কথ! বলিলে, তাঙ্ক একাধারে নিতাস্ত হুল্নভ, কিন্তু 

এমন লোক একজন আছেন ধাহাতে এই সমস্ত গুণই পরিলক্ষিত হয়। 

তখন দেবধি বলিলেন *ইক্ষাকু বংশ প্রভবো! রামোনাদ জনৈঃশ্রুতঃ__ইক্ষাকু 
বংশে জন্মিয়াছেন, নাম তাহার রাম, নাম রূপ গুণ কর্ম সকলই তাহার সুন্দর, 

সেই নিত্য সুন্দর চির সুলরকে চিন্তা করিলে অস্থন্দরও সুন্দর হইয়া যায়, তেমন 
মনোভিরাম নয়নাভিরাম বচোভিরাম শ্রবণাভিরাম সততাভিরাম সদাতিরাম পুরুষ 

আর ছিতীয় নাই, বর্ণ তীর স্ষিগ্ধ, তিনি দ্যুতিমান, কথ,গ্রীব স্ুললাট গাঁনবক্ষ 

বিশালাক্ষ, সেই সর্ববাঙ্গ হুন্দর শু|মবর্ণ পুরুষ, ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধ প্রজাহিতৈষী সাধু- 
স্বভাব সর্বপূজ্য, সর্ব শাস্ত্রাভিজ্ঞ, তিনি সমস্ত জীরের রক্ষাকর্তী সকল ধর্মের 

রক্ষাকর্তা, এমন সর্বলোকপ্রিয় এমন সাধু এমন অদীন।ত্মা আর নাই,প্মন 

প্রিয় দর্শন কেহ কখন দেখে নাই। তিনি-- 

"সমুদ্র ইব গান্তীর্য্যে ধৈর্য্েশ ছিমবানিব। 

বিষুুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ 

কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়] লী 
ধনদেন সমন্তযাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ” 

মহাসাগরের জলরাশি যেমন অসীম, তেমনি রামের কোন আশয়ের সীগ 

কেহই করিতে পারে না, স্থির হিমালয় গিরিকে কিছুতেই যেমন কম্পিত করিতে 



তমস। তীরে । ১২৯ 

পারে না, রাষের মনও সেইরূপ কি যুদ্ধে কি ইষ্বিয়োগে কিছুতেই ৰিচলিত 

হয় না, সামর্থো তিনি বিষুর মত, চন্্রের সায় সকলের প্রিয় দর্শন; গ্রলয়কালে 

অগ্রি জাল! যেমন' অসহনীয়, ক্রোধকালে ইনি'ও সেইরূপ, ক্ষম| অর্থে-_প্রতীকার 

সুস্থ্য সত্বেও অপকার সহিষ্ণুতা, এই ক্ষমাতে তিন পৃথিবীর স্তর, ধন ত্যাগ 

বিষয়ে তিনি নব নিধীশের মত, আর সত্য বাক্য ব্যবহারে তিনি দ্বিতীয় ধর্শের 

মত। শ্রীভগবানের অসীম গুণরাশি ম্মরণে ভক্তের সর্বালে হর্জেযটোতি বিকীরণ 
করিতেছিল, পুনঃ পুনঃ পুলকে প্রকম্পিত হুইয়৷ ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ আবার 
বলিলেন-__হে মুনে ! সেই অনস্ত করুণ।ধারের অনন্ত গুণের কথা আর ব৷ আদি 
কত বলিব ? তাহার গুণ চিন্তার আমার আমিত্ব চারাইয়! কোন এক মধুর ভাবে 
আমার সকল ইন্দ্রি্ গুললকে ডুবাইয়৷ দেয়, তখন আর বলা কওয়া কিছুই 
হয়না । 

আহা সত্যই তে! এমন সর্বগুণ সম্পশ্ন লোকাভিরাম পুরুষকে দেখিতে 

প/ইলে, এমন পুরুষের রূপ গুণ লীলা স্বরূপ শ্মরণে কার ন! প্রাণ জাগিয়! উঠে? 

এমন মনের মানুষের সঙ্গ পাইলে এক দণ্ড ও কি ছাড়িয়' থাক! যায় ? এ মানুষের 

সন্ধন যে পায়, এ মানুষের স ছিত যাহার পরিচয় হয়, এ মানুষের রূপ যে একবারও 

দেখিয়াছে, তার কি অন্ঠ দেখা, অন্ত অভিলাষ আর থাকে? এ মানুষকে পাইলে, 

এ মানুষকে দেখিলে, তখন আর কোন দেখ! পাওয়াকে অধিক বলিয়া মনে হয় না, 

সে তখন তত মনের মানুষকে মনে রাখিয়া এই মানুষের রূপ ধ্যান, এই মানুষের 
লীল! শ্মরণ, এ মানুষের গুণকীর্তন, এ মানুষের স্বরূপচিন্তা ভিন্ন ক্ষণমুহূর্তও 

থ|কিতে পারে ন1, সে তখন সবের মাঝে তার মনের মানুষকে দেখিয়া দেখিয়! 

আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে।- যাহাতেই চিত্ত একাগ্র করা যায় সেই একাগ্রের 

বস্তই যে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া! পরমব্যোমে স্থিতিলাভ করাইয়া 
ক, 

দেয়। | 

ভগবান, বালীকি তে! এই মাঝ মানুষে মন ধারণ। করিবার জন্তই তাহার 

চরিত্র চিন্ত। করিয়াছিলেন। খধিগণের মতে ঘে'র কলিযুগ অতিক্রম করিবার 

ইহা বড় সহজ উপায়। তুমি, আমি ধর্দ এই লঘৃপায় অবলম্বন করি, তবে 

সর্বাবিধ কলাণ হওয়াই সম্ভব, অভ্যাস করিয়! দেখিলে ক্ষতি কি? আহ! সেই 

সিপ্ধবর্ণ একবার চিস্তা কর না? ন্নিগ্ধর্ণ কি কখন চিন্তা করিয়াছ? নবীন 

মেথের বর্ণ সনিগ্ধবর্ণ বটে, নব দুর্বধাদলের বর্ণও নলিগ্ধবর্ণ, কালাস্তোধর কাস্তি শসিগ্ধবর্ণ 

বটে, চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখন! কি ্িগ্ধ রাম রাম রং মাথান ! এই 

৯১৬ | 



১২২ | উতসব। 

'তরুলতা, এই: পর্বত, এই হারত্বর্ণ ক্ষেত্র, এই আকাশ কানন, কখন কি' এই 

'সিকল দেখিঝা 'দেখিয়! তারে ন্মরণ করিয়াছ ? বদ্দি না করিয্া থাক, তবে সেই 
'পুা চরিজ হৃদয়ে একটু আলোচন!.'করিয়া পরে সেই নিগ্ধ রূপ রাশিতে চু 

রাধিতে' অজ্ঞাস কর, বড় সহজেই বউ্রভগবান্ লইয়া! থাকিতে পারিবে,আর 

সোমার ' ত্রিশ্ভাপতাপিত দেহ মন' প্রাণ সব স্সিগ্ধ হই] যাইবে ।, দেবধি র রূপ-ও 
ভা কথ! বলিয়! লীলার কথ! বলিতে লাগিলেন। 

'*এই রাম যৌবরাজো সংযুক্ত হইবার দিনই পিতৃধাক্ পালন জগ্ত বনগমন 

'কষ্েন,-স্ডিয় ভ্রাতা লক্ষণ তাহার অন্ুগমন করেন, শ্রীরামের প্রাণতুল্য. হিতকারিণী 
পদ্ধী সর্ববগুভলক্ষণসম্পন্ন! নারীগণের মধো শ্রেষ্ট! বধূ. জনক কুলে খাবিকু তা তা 
সীতাঁও শশীর অনুগামিনী রোহিণীর স্তায় রামের অনুগমন করেন। | 

নারদ তখন অগ্যেপাস্ত সমস্ত রামায়ণের ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করি! 

গরে বলিলেন, ইহার রাজত্বে অকাল মৃত্যু থাকিবেনা, কোন রমণীকে বৈধবা যন্ত্রণা 

ভোগ করিতে হইবে না, সকল রমণীই পতিব্রতা হইবে, কাহারও অগ্নি বাযু তন্কর 

জুধা, কি জ্বরহেতু কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না, তাহার রাজত্বে সত্য যুগের স্তায় 
প্রজাগণ প্রমুদ্িত থাকিবে, রামরাঙ্জে সমস্ত গ্রজালোক হ্্যান্থিত, প্রমুদিত, তুষ্ট, 
পুষ্ট ধার্শিক হইবে, শ্রীভগবান্ রামগন্দ্র এগ।র হাঁজার বদর রাজত্ব করিয়া বৈকুঃ 
লোকে গমন করিবেন, তুমি এই রা'জার চরিত্র বর্ণনা কর, এই রাজার পাপন পুণ্য 

চরিত্র শ্রথণে বা পাঠে সর্ব পাপ বিনষ্ট হইবে,আর দুঃখী জীবের গতি লাগিবে। 
মুনে! তোম!র মনোভূমিই রামের জন্মস্থান, ধানে প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি যাহা 
রচনা করিবে, শ্রীভগবান্ সেই সমস্ত লীল! প্রকাশ করিবেন, মুন! তুমি যে 
চরিঞ্র লিখিবে তাহ! পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাগীশ্বরণ“হইবে, ক্ষত্রিয় ভুপতি হইবে, বৈশ্য 
বাণিজ্যে লাভবান. হইবে, শূদ্র মহত্বশালী হইবে । 

বাকাবিশারদ পুণ্যাত্ম। বাশীকি ভক্তমুখে আপন প্রিয়তমের প্রশংসা বকা 

শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ চিত্তে দেবধিকে যথাবিহিত পুজা! করিলেন। 
হরিগুণ-গান-রত নারদও তখন বাল্সীকিকে অভিবাদন করিয়! আপন হাদয়* 

তারে বীণা বঙ্কারে নাম গান করিতে করিতে সুদূর নগ্ডধি লোকে গমন করিলেন। 



শ্ীরমঃ এরণং মম 

হ্হমালোশ 

.. চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায়। 
“কোণের সমান বল নাই” 

 বক্তা-_ভার্গব শিবরাম কিস্কর। ূ 

জিজ্ঞান্ব__রমা | 

মনকে স্থির করিবার চেষ্টা, যথার্থ আত্মকল্যাণ 

প্রার্থীর ন। হুইয়া থাকিতে পারে না। 

বক্ত।--মনকে স্থির করিবার উপায় কি? বহুদিন হইতে তুমি আমাকে 

এই কথা জিজ্ঞাল! করিতেছ, আজ আমি হোম।কে মনকে স্থির করিবার উপায় 

কি, এই বিষয় অবলম্বন ুর্র্বক কিছু উপদেশ দিব। মনকে স্থির করিতে না 

পারিলে, কিছুই জান! মায় না, যাহার মন অস্থির, দে কখন 'আত্ম-পরের কোন 
উপকার করিতে মমর্থ হয় ন।, তাহার কোনরূপ উন্নতি হয় না, তাগার জীবন 

অনর্থক হুইয়| থকে । কোন কার্ম্য সাধন কারতে হইলে, মনের একা শ্রতা-. 

মনের স্থিরতা একান্ত আবশ্তক, ইহা! অনেকেরই সুবিদিত বিষয় যে, মনের 

একাগ্রতার উপরিই সর্বপ্রকার সিদ্ধি নির্ভর করে। ধাহার মন যে মাত্রায় 
অচ্চল, তিনি সেই মাত্রায় মহৎ কার্ণ্য সাধন করিতে সমর্থ হন, পৃথিবীতে ধাহার! 
মহান্ হইয়াছেন, তাহাদের মধ) সকলেই মনের একা গ্রতা বা চিত্তের স্থিরত! বশতঃ 
মহান্ হইয়াছেন। অতএব কি করে চঞ্চল মনকে স্থির করিতে পার! যায়, তাহ! 

জান! 'মতাবস্তক | ্রীরামচন্ের পরমভক্ত,.ভ্ঞানি-ও-ঘোগিশ্রেষ্ঠ মহধি শিরো ভূষণ 

যাঁজজবন্ধা বলিয়াছেন, "যোগের সমান বল নাই*। “যোগের সমান বল নাই”, 

মহধি যাক্তবকের এই উপদেশের 'অভিগ্রায় হইতেছে, মনের বলই শ্রেষ্ঠবল, ধাহার 
চিত্ত একাগ্র, তিনি সব করিতে পারেন, তাহার কিছুই অসাধা নছে। জগরাখ 

হ্ৃবীকেশ (ভগবান বিঞু) পিতামহ ব্রচ্জাকে বলিয়াছেন, গল্প বা অধিক কোন 
গ্রকার ছঃখই যোগীকে ব্যথিত করিতে পারে ন, অধিকতর যোগাত্যান দ্বার! 



১২৪ . উলব। 

ধোগীর গ্রসভৃত (বু) বলের আবির্ভাব হইয়। থাকে, যোগাভ্যাম হেতু গ্রাতৃত বল 

সম্পর় যোগীর হস্তকর্তৃক তাড়িত হইলে, ব্।স্্, শএভ, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর 

বলবান জঙ্তগণও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * যোগাভ্যাস দ্বারা যে শরীরের বলও 

সমধিক বুদ্ধ প্রাপ্ত হয়, হৃবীকেশের উক্ত বচনের ইহাই তাৎপর্য । দ্ব্ঘ. 
হল্তী, সিংহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বলবান জন্তগণও যোগীর হস্ত কর্তৃক তাড়িত হলে, 
মৃতামুখে পতিত হয়”, এই কথা শুনিয়া তোমার ফিমনে হইতেছে রম]? 
তোমার কি, মনে হইতেছে, ইহ বাড়ান কথা। 

জিজ্ঞানু--না দাদা! আমার তাহা মনে হয় নাই, ভ্বধীকেশের কথ! কি 

বাড়ান বা মিথ্যা হইতে পারে ? আমি এসম্বপ্ধে কিছুই জানিনা । “মনের বল, 
শ্রেষ্ঠ বল,” “যাহার চিত্ত একাগ্র, তিনি সব করিতে পারেন, তাহার কিছুই 

অসাধ্য নহে,” 'আপনার মুখ হইতে এই কল কথা শুনিয়।, অ।মার অতান্ত 

বিন্ময় হইতেছে, মনের বল কাহাকে বর্ন, কিরূপে মনের বলকে বাড়ান যায়, 

“যোগ কি সামগ্রী', এই সমস্ত বিষয় জাঁনিনার আমার অতিমাত্র কৌতুহল 
হইতেছে। আপনি দয়। করে, আমাকে কত মহামুল্য উপদেশ প্রদান 
করিতেছেন, কিন্তু আমার মন চঞ্চল এবং বুদ্ধি ও ধরণ! শক্তি কম বলে, জামি 

আপনার এই মহামূল্য উপদেশ সমূকে ঠিক ভাবে মনে ধরিয়। রাখিতে পারিনা, 
আপনর সকল কথ! আমি বুঝিতে পারি ন1॥ আমার তাই বড় কষ্ট হয়, আহ! 
আপনি আমার জন্ত এত পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আমার ভ।গা মন্দ বলে, 
আমি অধিকারিণী নয় বলে আপনার পরিশ্রম বৃথ| হচ্চে। আমি যখন ইছ! 
তাবি তখন আমার চোক্ দিয়! ভল পড়ে। আপনার মুখ হইতে অনেকবার 
গুনিয়াছি, যাহার. মন অস্থির, সে কিছু শিখিতে পারেনা, তাহার কোনরূপ উন্নতি 

হয়না, আম এইজন্। চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি, তাহা জানিতে 

অত্যন্ত অভিলাবী হইয়াছি। যোগ কি, আপনি তাহা ত আমাকে আজ পর্ধান্ত 
(ঝ্মামি অঘোগ্য বলে ) বলেন নাই। আচ্ছ৷ দাদ! রামমূত্তি গুভূতি থে, 
অগাধারণ শারীর বল সম্পর হইয়াছিলেন তাহার কারণ কি? তাহার! কি, 

ধোগের অভ্যাস করিয়! শারীর বলকে এত বাড়াইয়া ছিলেন ? 

বক্তা_-তুমি হতাশ বাঁ মিরুৎসাহ হুইওনা, সর্বশক্তিমান, সর্বর্ত, ভগবানের 

' -ক্* 'প্ব্যাত্র!। বা শরভে বাপি গ্ধে। গবয় এব বা নিংহো বা যোগিন। 

তেম ভ্রিয়ন্তে হম্ততাড়িতাঃ ॥*-_ধোঁগতত্বোপনিষং 



চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায়। ১২৫. 

কপায় ন| হইতে পারে এমন কি আছে রম? ধাহাতে ভগবানের চরণে বিশ্বাস 

সুদৃঢ় হয়, তজ্জন্ত যত্ববতী হও, তাহার কূপ! হইলে, কুপ্ধর (হস্তী) মূর্খও নিমেষ 
মধ্যে বৃহস্পতির গায় বিদ্বান হইতে পারে, পঙ্গু গিরিইজ্ঘনে, জন্মন্ দৃষ্টি শক্তি 

' লা সমর্থ হয়। ভগবান্ কেবল সর্বশক্তিমান্ নহেন, কেবল সর্বজ্ঞ ও স্তায়বান্ 
নছেন, তিনি করুণাপাগর, তিনি প্রেমময়, তিনি ভক্তবংসল, তিনি শরণাগত- 
থালক। . 

রামমুত্তি প্রভৃতি যে, অসাধারণ শারীর-বলব'ন্ হইক্সাছিলেন, তাহ 
যোগাভ্যাসেক্সই ফল। এখন বুঝিতে ন| পারিলেও, পরে এই কথ! বুঝিতে 

প0রিবে। মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা, পেশী, স্যু প্রভৃতি শারীর যন্ত্রের 

উপরি ক্রিয়া করে। মনকে একাগ্র করিবার চেষ্ট! দ্বার! শারীর যন্ত্র সকলের 

এবং প্রাণশন্তিরও একা গ্রত| হয়, ইহাদের বল বুদ্ধি হইয়! থাকে । মনের সহিত 
প্রাণশক্তির ও পেশী গ্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 

জিজ্ঞান্-_দাদ| ! কি করিলে ভগবানে ষণার্থ ভক্তি হয়? কি করিলে শামি 

তাহার নিত্যদাসী হইতে পারিৰ? তাহার শরণাগত হইতে সমর্থ হইব? 
বন্ত! -কিরূপে ভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়, আম তোমাকে পরে তাহা বলিব, 

আপ।ততঃ মনকে স্থির করিবার উপায় কি, তাহাই শ্র+ণ কর। 

জিজ্ঞান্থ__মন চঞ্চল হয় কেন? এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ ধরিয়! রাখিতে 

পারিনা কেন? “মন” কোন্ পদার্থ? 
নক্তা__চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি, তাহা বলিতে হইলে; মন কেন 

চঞ্চল হয়, তাহাত বলিতেই হইবে। প্মন কেন চঞ্চল হয়,” তাহ! বঝাইততে 

হইলে, “মন” কোন, পদার্থ, সাহা! ন! বুঝাইলে চলিবে কেন? তুমি ধৈর্্যাবলম্বন 

পূর্বক, সাবধ!ন হইয়া আমার উপদেশ শ্রবণ কর। 

চঞ্চল মনকে স্থির কর! যে, দুঃসাধ্য বাপার, তাহাতে কোন সন্দেহ লাই, 
তবে টছাকে নিগ্রহ করিবার উপায় আছে, অস্থির মনকে স্থির করা, দুঃসাধ্য 

হইলেও, অসাধা নছে। এ বিষয়ে ভগণান্ শ্রীকষ্চচন্্র ও অজ্জুনের সংবাদ, 
তোমাকে প্রথমে শুন।ইতেছি। 

অঞ্জুন উবাচ।--"যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসদন। 
এনস্যাহং ন পপ্ঠামি চঞ্চলত্বাৎ সথিতিং স্থিরাম্ ॥ 
চঞ্চলং হি মন: রুষ্ণ! প্রমাথি বলবদৃম্। 
তন্ত/হং নিগ্রহং মঞ্টে বায়োরিব নুদু্ষরম্ ॥'-_ 

ভ্রীমত্তগবদগী তা-৬।৩৩-৩৪ 



১৪৯ .. উদ্ধলব 1. . 

হীভগবাহুবাচ-_প্অসংপয়ং মহাবাহে। ! মনো! ছুনিগ্রহং চলম্। 
অভ্যাসেন তু কৌস্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥' 

্রমন্ত।গবাগীত! ৬০৫ 

| পানা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কে তাহা বুঝাইবার নিমিত তগবান্ শ্রীকষ্চন্ত্র 
অর্জুনকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আত্মার সহিত তৃলন। করিয়া, সর্ব্র__সর্বজীবে 

সমদৃষ্টি হন, সর্বজীবে স্থথ ও ছুঃখ সমান দেখেন, নিজ সুখ যেমন প্রিয়, পরের 

সুখও ধার তদ্রুপ প্রিয় বলিয়া বোধ হন নিজ ছুঃখ যেমন অপ্রিয়, অন্টের 

£খও, ধাহার সেইন্ধপ অপ্রিয় বলিয়৷ অনুভব হয়, আপনার নুখের জন 

যাহার যাদৃশ চেষ্টা হয়, অপবের স্ুথের নিমিত্ত ধাহার তাদৃশ চেষ্টা হইয়৷ থাকে, 
নিজ ছুঃখ বা ছঃখছেতুকে দূর করিবার যেমন দ্র হয়, অপরের ছঃখ পরিহার 
করিতে যিনি তেমনি যদ্বান্, যিনি আত্মদৃষ্টি দ্বার! অন্টের সুখ-দুঃখ বিচার 
করেন, ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন তিনিই পরম-_পর্বশ্রেষ্ঠ যোগী (“আত্মৌপম্যেন 
সর্বত্র সমং পণ্ততি যোহজ্ঞুন। মুখং না যদি বা ্ঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥”__ 
শ্রমন্তগব্দগীন্তা ৬।৩২ )। ভগবানেরই উপদেশ--যিনি আমাকে ( সর্বব্য/পক 
পরমাত্ম! বা শ্রীভগবানকে ) সর্বসৃতে অবস্থিত দেখেন, এবং সমস্ত ভূতকে 

, আমাতে অবস্থিত দেখেন, আমি তাহার ( তাদুশ নিত্যযোগীর ) কখন আদৃস্থ 

হইনা, তিনিও কখন আম।র অপৃগ্ঠ হ'ন না (*যে। মাং পণ্ততি সর্বত্র সর্ব 
ময়ি পশ্ততি। ও্তাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণপ্যতি॥৮রমন্তগনদগীত। 

সাত, )। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, মাহ! আত্মার প্রতিকূল, যাহা তুমি 
ভালবাসনা, যাহ! . তোমার বাধাপ্রদ বলে মনে হয়, নিশ্বাঘ করিও অন্ঠেরও তাহ! 

প্রতিকূল, 'অন্তেও তাহ! ভালবাসেনা, অন্তেরও তাহ! ছুঃখগ্রদ হইয়া থাকে। 

এইরূপ ভাবন! স্থির করিয়! কর্্মকরাই, প্রক্কত ধর্ম্ানুষ্ঠান। &* মহাভারতের এই 
উপদেশ সর্বদেশের ধর্ম্রস্থে কর্তব্যনীতিমুলক শ্ররেষ্ট__সাব্দভৌম উপদেশ. রূপে 
গৃহীত হইয়াছে, গিনি সর্বত্র সর্বদ| এইরূপ ভাবন!কে দৃঢ় রাখিয়া কর্ম করেন, 

তিনিই বস্তুতঃ পরম ধার্ষিক, তিনিই পরম যোগী । 'আপাততঃ শুনিয়া! রাখ, 
এই. সকল জতিরই উপদেশ । পরম যোগী, কে, ভগবানের মুখ হুইতে তাহা 
শ্রবণ করিয়া, অর্জুন বলিগ্না ছিলেন, হে মধুকুদন ! তুমি যে সর্বত্র সৃমত্ব দর্শনরূপ 

* পন তৎপরস্ত সংদধ্য।ৎ প্রতিকূলং যণা ংস্মনঃ। 
-এষ সংক্ষেগতে। ধর্ঘুঃ কামাদন্তঃ প্রবর্ততে ॥”--মহাতারত-_অন্গুশাদনপর্ব। 
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চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় ১২৭ 
দঃ 

পরম 'যোগের কথ! বলিলে, মনের চঞ্চলতা বশতঃ আমি ইহার স্থির স্থিতি 
দেখিতেছিনা, ধাহার মন রাগ-ছ্েষের বশবর্তী, অতএব ধাহ!র মন: চঞ্চল, ধাহার 
'সর্বভূতে সমৃষ্টি হয় দাই, তাঁহার যে এই সর্বত্র সমদর্শনরূপ যোগ হইতে পারে, 

ক্পামার তাহা মনে হইতেছে না, ধাহার চিত্ত চঞ্চল তিনি কখন অব্যভিচারিভাবে 
এই পরম যোগের সাধন করিতে সমর্থ হ'ন না। হে কৃষ্ণ! মন শ্বভাবতঃ অত্যন্ত 
চঞ্চল, শুধু তাহা! নগে, ইহা প্রমাথি _ প্রমথনশীল, ইহ! শরীর ও ইঞ্জিয়গণের 
বিক্ষোভক, শরীর ও ইঞ্জিয়গণকে ইহা! পরের বশীভূত করে, অপিচ ইহা বলবৎ 

কোন উপায়েই উছাকে নিবারিত কর! যায় না, ইহার নিরোধ স্থুদুফর, সহশ্র 
বিষয় বাসন! দ্বার! আচ্ছাদিত থাকায় ইহ! তস্তনাগের (গলচর দৃঢ় গাত্র জন্ত 

বিশেষ ) গ্ঠায় অচ্ছেস্__চূর্ভেগ্ঠ। এইরূপ মনকে নিরোধ করাকে আম বাষুকে 

নিরোধ করার স্থায় দুঃসাধ্য মনে করি। অঞ্জুন এই স্থানে ঙগবান্কে যে, 

“কষ এই নাম ছার! সন্বোধন করিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় কি, ভাষ্যকার ও 

টাকাকারগণ তাহ! বুঝাইয়াছেন। যিনি ভক্তঞ্নের পাপাদি দোষ সমূহকে 
আকর্ষণ করেন, অনিবার্য হইলেও পাপা দোষ সমূহকে নিবারণ করেন, 

সর্বথ! ( সর্বপ্রকার ) অপ্র/পা-আপাধা পুরুষ।খকেও ধিনি পাওয়াইয়া দেন, 

তিনি “কৃষ্ণ” । মহামতি অর্জুনের এই স্থলে “কৃষ্ণ নাম দ্বারা ভগবান্কে 

সত্ধোধন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, যদিও আমার মন চঞ্চল, অতএব যোগ 

সাধনের অন্পুপযুক্ত, অনির্ধচনীয় সমাধি স্থখ ভোগ করিবার অযোগ্য, তথাপি 

তুমি যে, “কৃষ্ণ” ! তোমার কৃপ| হইলে, এই স্ুহুষ্ধর কার্য ও 'স্থুসাধ্য হইতে পারেটা 

তোমার অনুগ্রহ শক্তি আমার ন্যায় চঞ্চল মতিকেও সমাধিশীল করিতে সমর্থ ॥ * 

_ ভগবান্ অর্জনের এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন--ছে মহাবাহে ! 

স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা যে হুষ্ধর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 

১০ 

* প্চর্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি কৃষতেধিলেখনার্থস্ত রূপং ভূক্তজন- 

'পাঁপাদিদোধাকর্ষণীৎ কষ: শঙ্কর ভাষ্য" *গক্তানাং পাপাদি বান সর্বধা 

নিবাররিতুমশক্যানপি ক্ষতি নিবারয়তি তেধামেব সর্বথা প্রাপ্ত ঠশক্যান্ি 

পুরুষার্থানাকর্ষতি প্রাপরতীতি বা কৃষ্ণন্তেন রূপেণ সংবোধয়ন্ ছুমিবারমি 

চিত্বচাঞ্চলযং নিবার্য ছশ্রাপমপি সমাধিন্থখং. ত্বমেব প্রাপরিতুং শরোধীতি 

স্থচগ্তি |” মধুস্দন সরম্বতী। 



১২৮ উতসব। 

তথাপি হে কৌন্তেয ! অভ্যান ও বৈরাগ্য- দ্বারা ইছাকে ক্রমশঃ (শনৈঃ শনৈঃ) 

নিরোধ কর! যায়। 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র ও মহামতি অজ্জুরনের এই সকল কথ শুনিয়া তোমার 
কি মনে হইতেছে ? কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে? এই সকল কথা 
শুনিয়া তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিলে ? : 

জিজ্ঞন্থ-_কিছুই যে বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে। 

বন্ত1--কি বুঝিতে পারিয়াছু ? তোমার কি মনে হইতেছে? 

জিজান্থ--যথার্থ ফোগী হওয়া, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে স্থির করা যে, কিরূপ 

ঃসাধা, তাহা একটু বুঝিয়াছি। মহামতি অঙ্জুন যাহাকে সুছুফর বলিয়াছেন, 
এই ক্ষুদ্রষতি বালিকার তাহ! করিবার চেষ্ট! যে, উন্মত্বের অনর্থক চেষ্টা ছাড় 
আর কিছু নহে, তাহ! বুবিয়াছি। দয়ার সাগর শ্রীকষ্চচন্্র বলিয়াছেন, 
“স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিরোধ করা ছু্ষর, সঞ্জেহ নাই, তবে ইহ! একেবারে 

অসাধ্য নহে, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে অত্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ স্থির 

করিতে পারা যায়”। ভগবানের এই উপদেশ শুনিয়া, আমার ধারণ! হইয়াছে, 

ভগবান্ চঞ্চল মনকে স্থির করিঝর যে উপায় বলিয়াছেন, তাহা মহামতি 
অর্জুনের হায় যোগ্যপাত্রের পক্ষেই উপায়। আমার মত অনধিকারীর 
উপায় নছে। 

বক্ত।-তুমি কি মনে কর, 'কষ্ণ, কেবল অজ্জুনেরই কৃষ্ণ”, আর কাহার 
কষ” নহেন, আর কোন শক্তিহীনকে, অনধিকারীকে, তিনি দয়! করেন না, 

শক্তি প্রদন পূর্বক অধিকারী করেন না? 
_ জিজ্ঞান্-তাহা মনে করিতে ইচ্ছ। হয় না বটে, কিন্তু শুনিয্াছি ভগবান্ 
অজ্জ্রনের মত ভক্তেরই “কৃষ্ণ”, আমি যে তক্তিহীন, ভগবান্ কি ভক্জিহীনেরও 

রুষণ, অতক্তকেও কি, তিনি দয়া করেন? ভক্তিহীন অযোগাকেও কি, যোগ্য 

করেন? ভক্তি দিয়৷ কৃতার্থ করেন? তিনি কি পাপিমাত্রের নিস ? 

নটি অবশ্য ভোক্ব্য প্রারদ্ধের ও নাণ করেন? 
ধজিনেদা! তুমি বালিক! হইয়াও, বয়সে বড়, জ্ঞানীর মত কি সুদার 
উর কারলে। তোমাকে সজল নয়নে সরলান্তঃকরণে এইরূপ সুদূর 
প্রশ্ন করিতে শুনিয়া আমার মনে হইতেছে প্রেমময় শ্রীকষ্চন্ত্রের তোমার 
গ্রতি কৃপা হইয়াছে। তোমার কথা! শুনিয়া, আমার একটী গল্প মনে পড়িল। 
তুমি এই গল্পটা শোন। এক ভাগ্যবতী স্ত্রী, প্রতিকূল প্রার্ধ বশতঃ অনিচ্ছায়, 



চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায়। ১২৯ 

পরের শ্রলোভনে চরিত্র হারাইয়াছিল; পরিশেষে সে ছুরবস্থার শেষ পর্ষে 
আসিয়া উপস্থিত হুয় কারাবদ্ধ হয়। বহু কয়েদীর মধো কেহ.কেহ প্রাতঃকালে 

4%ও সায়ংকালে ভগবানকে স্মরণ করিত, কাদতে কাদিতে প্রার্থনা করিত, 

শুনিয়াছি, তুমি কেবল পুণ্যবানের নও, তুমি কেবল বিদ্বানের নও, তুমি কেবল 

বড় লোকের নও, মহাপাপীরও তুমি, দীনেরও তুমি, মূর্খেরও তুনি ) হে সর্ব্ব- 

পাপহারি ! হে দয়ারসাগর ! হে দীননাণ! তাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, 
আমাদিগকে নিষ্পাপ কর, আমরা যেন আর পাপ না করি। যে ভাগাবতী 

কারারুদ্ধের কথ! বলিতেছি, সে কয়েদীদগের এইরূপ প্রার্থন! শ্রবণ করিত, 

কিন্তু তাহার ইহাদের ন্টায় মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিবার সাহস হইত না। ছে 

পতিতপাবন ! তুমি কি পতিত মাত্রকেই শুদ্ধ কর? তুমি কি আমার মত 

প্তিতেরও পাবন ? চুর্ভাগা বশতঃ আমার যে তাহ! বিশ্বাস হয় না, আমার যে 

এই সকল কয়েদীর মত মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে সাহস হয় না, আমি তা 

নীরবে নয়ন জলে তোমার পবিত্র চরণ ধুইয়৷ দিই, কিন্তু তাহ করিতেও 
আমার ইচ্ছ। হয় না, তাহা করিয়াও, আমার সুখ হয়না, ভয় হয়, এই পতিতের 

উষ্ণ ময়নজল, হয়ত তোমার কোমল পবিত্র চরণে পতিত হইলে, উহ! ব্ধিত 

হইবে। কি করিব গ্রভে! ! নয়ন বারিকে ষে রোধ করিতে পারিনা । পাপ 

করিয়াছি, তা'ই পাপের ফল ভে।গ করিতেছি, অপাপবিদ্ধ তুমি, প্রেমময় তুমি, 

বাৎসল্যের পারাবার তুমি, আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসিতাম, 'অসহ্ কষ্টে 

পড়িলেও, তোমার কষ্ট হবে বলে, আমি ষে কোন দিন তোমাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়া নিজ কষ্ট জানাই নাই; এখন অধিকার না থাকিলেও, যখন অধিকার 
ছিল, যখন হৃদয় বিমল ছিল, আহ তখনও যে, কোনদিন, তোমার কষ্ট হবে 

ৰলে, তোমাকে হুঃখ জানাই নাই, এখন.ত আমি পতিত, এখন ত আর আমার 
তোমাকে কিছু বলিবার অধিক।রই নাই। তথাপি মন বুঝে না, একটা প্রার্থনা 
না করিয়. থাকিতে পারি না, দুঃখানলে দগ্ধ কর, হে পাবক! আমার অসি 

পাপকে দগ্ধ কর, দানীর অস্তঃকরণকে বিমল কর, দাসীকে, “আমি জেরিন 
অবিরাম এইরূপ ভাবিবার অধিকারিণী কর, তোম! ছাড়। আর কিছু যেন 

আমার প্রিয় বলে বোধ ন। হয়, এইরূপ দয়া কর। উক্ত ভাগাবতীর এইরূপ 
প্রার্থনা ভগবানের প্রেমময় হৃদয়কে, বিগলিত করিয়াছিল, সে ভগবানের বর্শন 

লাভ করিগ্জাছিল, তাহার জভীষ্ মুর্তিতে তগবান্ তাছা!কে দেখ! দিক্নাছি'লন, 

অভীষঈদেবকে দেখিবামান্র ভাগ্যবতী তাহার চরণে নশ্বর পাপবিদ্ধ দেহ বিসর্জম 

১৭ 



১৩০ উত্সব। 

পুর্বক তাহার সত মিশিয়া গিয়াছিল। তাই বলিডেছি রমা! কষ 

. লকলেরই “কৃষ্ণ'*, তিনি কেবল অর্জুনের নহেন। (ক্রমশঃ), 

সীতাতত্্ব। 
(পুর্বানুবুত্তি) 

হীতি1 ক্কে £ 

_ জিজ্ঞান্থু-_পনীতাদেবী বেদ-শান্ত্রময়ী,” "ভুমি যদি তীগার শরণাগত হইতে 

পাঁর+, *মা! আমি অপরাধের আলয়, আঙ্গি অকিঞচন, আমি অগতি, তুমি 

আমার উপায়ভূত হও, সর্বাশ্রয় তুমি, অতএব তুমি, আমার আশ্রয় হও, 

আমাকে তোষার সর্বাধার চরণে গ্রংণ কর, সর্বাস্তঃকরণে, দরলভাবে এইরূপে 

যদি তুমি তাহাকে আত্মনিবেদন করিতে পার, তাহা! হইলে, তুমি কৃতার্থ 
হইবে।” দাদ! ! আমি আপনার এই সকল কথার মানে কি, তাহ! বুঝিতে 
পারি নাই। : 
 বন্তা--ইহাদদের কোন্ কোন্ কথা তোমার বিশেষতঃ দুর্বোধ্য বলিয়! 

মনে হইয়াছে? 
জিজ্ঞান্থ--ইহাদের মধ্যে ফোন কথাই আমার ম্থুখবোধ্য বলিয়। মনে হয় 

নাই, ইহাদের মধ্যে কোন কথারই মানেআমি বুঝিতে পারি নাই। “সীতাদেৰী 
ব্দে শাস্ত্রী” এই কথার অর্থ কি? বেদ কি, শাস্ত্র কি, তাহা আমি ঠিক জানি 

রীি। বেদ ও শান্ত ইহার! গ্রস্থ-বিশেষের নাম, “ৰেদ+ ও "শীস্ত” সম্বন্ধে আমার 
উধীণ ধারণ। আছে। সীতাদেবী যে জনক রাজার বন্তা। ও. ্রীরামচন্দরের পরী, 
আমি তাহ! জানি। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্ 
বিষ, তিনি, ভয়ঙ্কর, ছুষ্ট, তুর্ঘর্য রাবণাদি রাক্ষদগণকে বংপূর্ধবক ধর্শস্থাপন 

কক্সিবার নিমিত্ত, অশান্তি সাগরে মগ্ন, সর্বদ1 উপক্রত লোফদিগকে শাস্তি দিবার 

জন্য) নিক্পদ্রব করিবার উদ্দেপ্তে ইচ্ছানুসারে মামুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। - 

নর সাক্ষাৎ জগন্মাত! কমলা, ইনি লীবার মানুষ রূপ ধায়ণ করিয়াছেন। 



সীতাতত্ব ৮ ৪৮৪ ১৬১ 

বক্ত1-তুমি বে, দিনের মধ্যে ' অনেকবার প্লীতায়/ম” . “সীতা রাম” 

“্সীতারাম* এই কাঁণ্জুড়ান, হৃদগরমণ নাম উচ্চারণ কর, তাহার কারণ কি? 
তুমি যখন *সীতারা” “সীতা রম" এই নাম উচ্চারণ কর, তখন তোমার মনে 

কহাদের ছবি পতিত হয় ? «সীতারামশ নাম উচ্চারণ কালে তোমার মনে কি 
রাজা জনকের কন্ঠার ও রা! দশরথের পু€্রর ছবিই প্রতিফলিত হয়? . য় 

জিজ্ঞান--শৈশবাবন্থ! হইতে এই নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, যেদিন 
হইতে শুনিবার শক্তি হুইন্জাছে, সেদিন হইতে এই মধুময় ধ্বনি শুনিয়! 
'অ[দিতেছি। “সীতারাম"” এই মনোহর নাম বহুদিন হইতে শুনিয়া আমিতেছি, 
তাই এই নম বড় ভাল লাগে, তা'ই এই ন[মকে বড় ভালবা:স। সীতারাম 

এই নামকে বড় ভালবামি, কিন্তু এই কাণজুড়ান মধুর নাম কোন, 

নধন তৃপ্তিকর রূপের নাম, তাহা জ।নিনা, আজিও তাহ! জানিবার 

তাগ্যোদয় হয় নাই। চিন্রকরদিগদ্ধার! শঞ্চিত মীতারামের ছবি দেখিয়াছি, 
সীতারাম নাম শুনিলে, 'সীতারাম” নাম উচ্চারণ করিলে, কখন, কখন 

দেই ছবিই মনে পড়ে, কখন ব| কোন ছবিই দেখিতে পাইনা । একটু 

একটু রামায়ণ পড়িয়াছি, আপনার মুখ হইতে সীতারাম চরিত্র শ্রবণ 

করিয়াছ, করিয়! থাকি। রামায়ণ পড়িতে খুব ভাল লাগে, সীতাদেবীর 

ও শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন শুনিলে, বড় আনন্দ হয়, কিন্তু সীতারাম কে, অস্তাঁপি 

তাহার যথার্থ ধারণ। হয় নাই । সীঃাদেবী জনক রাজার অধেনিসম্তব কন্ট।, 

ইন ভূমি কর্ষণ কালে লাঙ্গলের মুখ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই কথা 
শুনিয়াছি.) সীতাদেবী মুল-প্রক্কৃতি, মীভাদেবী সাক্ষাৎ জ্গন্মাতা কমলা, সীতাদেবী 

সর্ববেদময়ী, সর্বশান্ত্রময়ী ইত্যাদি কথাও বহুবার কাণে প্রবেশ “করিয়াছে, 

করিয়া থাকে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন কথারই অর্থ বুঝিতে পারিনা। 
“ষে দকল কথ।র অর্থ বুঝিতে পার! যায়না, সেই সকল কথ| শুনিয়। আনন্দ হয় 
কেন আপনি তাহ! বুঝাইয়া দিয়ছেন, আমার তাহ! শুনিয়। তৃপ্তি হইয়াছে। 

হমধুর সঙ্গীত যে কারণে, সঙ্গীত কি, তাহা না| জানিলেও, ভঙ্কণায়ি শিশুর 
্বযুক্ত করে, বিষধর মর্প যে কারণে মঙ্গীত শুনিয়৷ আনন্দে ছুলিতে থাকে, 

মনোরম সঙ্গীত শুনিয়া, যে কারণে ব্যাধের হাতে প্রাণ সমর্পথ করে, রে - 

কি বস্ত, সীতারামের গ্রকৃত রূপ কি, তাহ! না] জানিলেও, সঙ্গীতময় এই. ম 
ন1ম গুনিয়!, সেই কারণে আমার আনন্দ হয়, সেই কারণে এই নাম রা 

ভালব!সি, এই ন।ম উচ্চারণ করিতে একান্ত অভিলাধী। ঠিক বুঝিতে পারিনা 
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' ৫ম, কষ্ট হইলেই জিহ্ব। অবশভাবে এই নাম উচ্চারণ করে, কোন রণ বিপদে 

পৃড়িলে, কেহ ধেন এই বিপদভঞ্জন নাম উচ্চারণ করিতে প্রেরণ করেন। 

আপনার গঙ্গ ও শিক্ষা যে, ইহার গ্রধান কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
*  বক্ত1_-এমন অনেক শব আছে, যাহাদের বাস্তব অর্থ নাই, অথব! বাস্তব 

টি. গাঁকিলেও, সাধ।রণ মানুষ উহাদের বাস্তব 'র্থ গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। 

শি শব্দ শ্রথণ করিয়াও, মানুষের মনে এক গ্রকার অপ্ফুট জ্ঞান হয়, বোধ 

হয়, 'এই সকল শব্দের যেন একটা বাস্তব অর্থ আছে। 

. জিজ্ঞান্থ-_-দাদ] ! আমি যে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। 

_ বক্ত1--তুমি বুঝিতে পার, এমন ভাবে ত এই কথ! বল! হয় নাই, তুমি 

যাাতে বুঝিতে পার, সেইভাবে বলিতেছি। “আকাশ কুনুম” এই শব্াটার 

ব্যবহার হয়, তুমি বোধ হয়, “আকাশ কুন্ুম' এই শবের ব্যবহার কর, কিংব! 
অষ্টকে ব্যবহার করিতে শুনিয়াছ। | 

 জিজঙ্ঞান্ু--অলীক বিষয়কে--যে বিষয় বস্ততঃ নাই, তাহাকে বুঝাইব!র 

সময়ে “আকাশ কুহুম' ইত্যাদি শব্দের বাবচার হইয়া থাকে। 
' বক্তা- আকাশ আছে, কুস্থমও সংপদার্থ, কিন্থ আকাশে কুনুম জন্মায় না, 

আকাশে কুম্থুম জন্টিতে পারে, কেহ ইহা প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব 
'আকাশ কুনুম' শঞ্ের বাস্তব অর্থ নাই, “আকাশ ও 'কুন্থুম এই শবাদয় 

উচ্চারিত হইলে, যেমন ইহাদের বাস্তব অর্থ আছে, বলিয়। মনে হয়, "আকাশ 

কুন্ুম শখ উচ্চারিত হইলে, সেইরূপ ইহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে, বলিয়া মনে 
হস না। “অনন্ত' এই শব্ের ন্যবার অনেকেই করিয়! থাকেন, বালকের? 
'অনস্ত"' শব্ধের ব্যবহার করে। যাহার অস্ত নাই” তাহ। “অনন্ত”, অনস্ত শবের 

ইাই অর্থ। যাহার অন্ত নাই, এমন পদর্থকে কি, আমর! ঠিক ভাবে ধারণ! 

করিতে পারি? নিশ্চয় পারিন! ; মা পারিলেও, “অনস্ত' শব্ধ উচ্চারিত হইলে, 
একরূপ বাস্তব অর্থের অন্ফুট জ্ঞান হইয়া থাকে। *মানুষ” ও “দেবত।” এই 
শধ্ধদয়ের অর্থ সকলের কাছে সমান রূপে বাস্তব” বলিয়া বোধ হয়না । “মান 

শবের উচ্চারণ গুণ্লে, মানুষ মাত্রেই ইহার যে, বাস্তব অর্থ আছে, তাহ! বিশ্বাস 
করে, “মানুষ” শের বাস্তন অর্থ আছে, আকাশ কুনুম শষের সায় ইহার অর্থ, 
অবাস্তব বব! অলীক নছে, মাগুষ মাত্রেই তাহা করে। বেন তাহা করে? 

যে যাহ! নহে, দে কখন তাহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারে না। মানুষ 

মাত্রেই পুর্ণ মানুষের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেনা । যে পরিমাণে 
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, মনুধ্যাত্বের--মনতুযোচিত ধর্শের বিকাশ হয়। মানুষ যেই. পরিমার্ধে 
মানুষ শবের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে। 

অতএব পূর্ণ মাহষ হইলে, তবে পূর্ণ মানুষের বাস্তব অর্থের গ্রহণ হইয়া» 
থাকে। এইনপ' “দেবত| না হইয়া, মানুষভাবে দেবভাব আনিতে না" 

পারিলে, কেহ “দেবত।” শবের বাস্তব অর্থ জানিতে পারে না। টুক, 
যথার্থভাবে জানিতে হইলে, দেবতা হইতে হইবে। বেদে ও'৮ শীক্ষে, 
এইজন্ত উক্ত হইয়াছে, দেবত| হইয়া দেবতার অর্চনা কর, শিব হইয়া 

শিবের অর্চনা কর, রাম হয় রামের অর্চনা কর। কোন দেবতার পুজ! 
করিতে হইলে, কি করিতে হয়, শাস্ত্রোক্ত পৃজাবিধির তত্ব কি, তাহা জানিতে 

প|রিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কিরূপে পৃজ্য বা উপান্ত দেব হইতে হয়, পুজার 
বিধি নিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়।) শাস্ত্র তাহাই বলগিয্াছেন। অতএব 

অনন্ত ন। হইলে, “অনন্ত” শবের বান্তন 'মর্থের বোধ হইতে পারেনা, দেবত! 

না হইয়া! কেহ দেবতার যথার্থ অর্থ জানিতে সমর্থ হয় না। স্কন্দ পুরাণ 
বলিয়াছেন, “সীত! কমলা, ইনি জগন্াতা”, ইনি লীলায় মানুষ মূর্তি ধারণ করিয়া- 

ছেন; ইনি দেবন্বে দেবদেহ! (দেব শরীরিণী), মানুষত্বে মানুষী, ইনি বিষুর দেহের 

অনুরূপ নিজদেহ ধারণ করেন ( কমলেয়ং জগন্মাতা লীলামান্ুষবিগ্রহ! | দেবত্বে 

দেহেয়ং মনুষাত্ধে চ মানুধী। বিষ্চোদে হানুরূপাং বৈ করোত্যেষাঝ্মনস্তছুম্ ॥৮ ' 
স্কনদপুরাণ_ ব্রদ্দধণ্ডে সেতুমাহায্সাম্)। ূ 

জিজ্ঞান্থ-_'মাপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমি বড় শাস্তি পাইতেছি। 

সীত| কে, শশ্ররামচন্ত্র'কে, আম কেন তাহ! জানিতে পারিনা, এখন তাহা একটু 

অনুভব হইতেছে। মানুষদেহে, মান্যভাব লইয়া জন্ময়াছি, মনুষ্যত্বের পূর্ণভাব 

কি, তাহাত (পুর্ণ মানুষ হইতে পারি নাই বলিয়া! ) বুঝিনা; অতএব মানুষে 

দেবতাকে যথার্থভাবে বুঝতে পারিৰ কেন? সীতা কমলা, সীতা জগগ্জাতা, 

সীতা সর্ববেদমরী ইত্যাদি বাক্য সমূহ যে, আমার কাছে আকাশ কুসুমের মত 

বাস্তন নর্থশুন্ত রূপে গ্রতীপ্নমান হইবে, তাহাইত প্রাকৃতিক। মানুষে যাহা যাহ! 

করিতে পারে, করিয়া থাকে, সীতাদেবী তাহ! তাহাই করিতে পারেন, তাহা 

তাহাই করিয়াছেন ইহাই, 'আমার মত লোকের বিশ্বাম হইবে, বিশ্বাস হইয়া 
থাকে । যদি মানুষত্বে দেবত্বকে আনিতে পারি, যদি মানুষত্বের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি 

হয়, তবে বেদ বা শান্তে লীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্ের যে ছবি চিত্রিত হইয়াছে, 
সেই সর্বকলুষনাশন পনিত্র ছবিকে যথা্থভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইব। 
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ককফান শষেরই যথার্থ অর্থ বোধ তোদাদেয় মাই,” আপনার এই কথার, 

অভিপ্রায় কত গম্ভীর, কত সতা, আপনার কৃপাক্স কিরৎপরিমাণে আঞ্জ তাহা 

ঝল্সিন্রভব করিতে পারিতেছি। 

এক বক্তা-শতপথ, ও এতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, মানুষ অনৃতবাদী-_মাস্ষ 
্বব_বিশুদজানের অভাব বশতঃ, রাগ-ন্বেষের বশবর্তী বলিয়া, সত্য 
প্রি? সারে না, দেবতার! সত্যবাদী ।* 

শতপথ ও এঁতরেয় ব্রাহ্মণের এই কথ শুনিয়া অনেকে বিরক্ত হইবেন, 

সন্দেহে নাই। একটু নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করিলে, উপলা হইবে, শতপথ ও 

্রতরেয় ব্রাঙ্ষণ সত্য কথ! বলিয়াছেন, ইহ! গুনিয়। বিরক্ত হইবার কোন 
কারণ নাই। দেবত্ব না আসিলে,. ভ্রম রহিত জ্ঞানবান্ না হইলে, হৃদয় 

হইতে. রাগ-দ্বেষকে তাড়াইতে ন! পারিলে, কেহ সর্বদ!, সর্বত্র সত্যবাদী 
হইতে পারেন না। মহাভারতের বনপর্বে উক্ত হইয়াছে, রাগ-দ্ধেষ- 

বিনির্মক্ত হওয়।তেই দেবতার! এ্রশখর্ম্য--ঈশ্বরোচিত: বিশিষ্ট শক্তিমত্তা প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন (প্রাগ-দ্েষ বিনি্ুক্তা ধীশ্বর্যং . দেবতা গতাঃ1” )। 
দেবতা ন! হইয়া, দেবতার স্বরূপ যথ।য্থ ভাবে জানা ষে, সম্ভব নে, ধীমান্ পুরুষ- 
মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। লীল| মানুষ হইয়,ভগণান্ শ্রীরামচন্ত্র ও জগন্মাতা 

কমলা, সর্বববেদময়ী, সর্বদেবময়ী, দর্বলোক ময়ী সীতাদেবী, দেবতা ও মনুষ এই 

উভগ্নেরই ষে, কত উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাবিপে, হৃদয় বিন্রিত হয়, 

কুতজ্ঞত!তে পরিপূর্ণ হয়। মানুম কিরূপে পূর্ণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, 

ভগবান শ্রীরামচন্ত্র ও ভগবতী স'তাদেবী জগৎকে তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। 

যাহা বলিলাম তাহ| যে, সত্যের সত্য, সীতাতত্বে তোমাকে তাহ! বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব। সীত1 উপনিষদে ধীতা, কে, পূর্ণভাবে তাহ! বর্ণিত হুইয়াছে। 

ীত! উপনিষদে সীতাদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বাহ। উক্ত হইয়!ছে, সম্যগ_রূপে 

তা ব্যাখ)। করিবার শক্তি আমার নাই। সীত। উপনিষদে সীতাদেবীর স্বরূপ 

সপবন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, সমাগরূপে তাহার ব্যাখ্য। করিতে হইলে, বেদের 

স্বরূপ দেখাইতে হইবে, নিথিল শান্ত ব| বিস্তার স্বরূপ দেখাইতে হইবে, 
থর, হা» ১ পপ ৯ সস» পারার « "ইরান 

**কোহইতি মনত সর্বং সক্যাং বনিতুং : সত্য সংহিত| বৈ দেবা তমৃত 
ংহিত! মনু! ইতি এতরেয় বন্ষণ। চে সত্যং চৈবানৃতং চ সত্যসেব দেঝ! 

অনৃতং মন্থযা। ইদমহননৃতাৎ সত্য সুপৈমীতি তম্মনুযোভ্যো দেবামুপৈতি ৮ 

শতপথ ব্রাঙ্গণ। 
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সর্বপ্রকার শক্তর তত্ব প্রদর্শন করিতে হইবে।. অখণ্ড দচ্চিদনন্দর্ময় 

্রক্ধতবই যে. 'সীতাতত্* সীতা উপনিষৎ তাহাই বুঝাইয়াছেন। সীতা 
“সর্বববেদময়ী”. পর্বদেণমরী,।. 'নর্বলে।কময়ী” সীতা ভগবতী মুক্গী” 
প্র্ততি, সীঙা প্রণব ্বরূপিণী, পীতা ইচ্ছাশক্তি, ইনি ক্রিয়াশক্ি”' 

ইনি সাক্ষাৎশক্তি, সীতা ত্রিগুণাস্মক সংসার, সীতা জিগুণাভীতা নী্খও 

 সচ্চিদাননদময়ী। লীতাদেবী শ্রী বা মভালঙ্ষ্ী, যাহাতে নয়ন পতিত হইলে 
নয়ন তাহাকে ছাড়িক্পা অন্তত্র যাইতে চ!হে না, যাইতে পারে না, যাহা রমণীয়, 

যাহা পসৌন্বধ্যের আকর, মাধুর্শের খনি, যাহাকে দেখিবার ভগ 
দৃকশক্তি দৃক্ণক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, যাহাই সকলের লক্ষ্য, ধাহাকে সকলে 

আশ্রর করিয়। আছে, ধাহাকে সকলে আশ্রহ্ন করিতে অভিলাধী, তাহ! লক্গমী, তাহ 

শ্রী, সীতাদেবী সেই লক্ষ্যমাণ!-লক্ষমী বা! সর্বাশ্রয়ময়ী শ্রী (ঞ্গ্রীরিতি লক্ষমীরিতি 

লক্ষ্যমাণ। ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।”__সীতোপনিষৎ )। সীতাদেবী সর্বপ্রাণির 

রোগ প্রশমনী, সীতাদেবী সর্বপ্রাণির পোষধণী শক্তিরপা ( “পর্বে ষধীনাং 

সর্বগ্রাণিনাং পোধণার্থং সর্ধরূপ। -ভবতি।” সীতা উপনিষং)। সীত। 

উপনিষদে সীতার স্বরূপ বর্ণনার্থ এইরূপ কথা আছে। অতএব বলিয়াছি 

সীতা উপনিষদে সী হাদেবীর স্বরূপ প্রাদ্শনার্৫থ যাহ! উক্ত হইয়াছে,সম্যগ রূপে 
তাহার ব্যাখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই। 

জিজ্ঞান্থু তবে সীতাদেবীর স্বরূপ জানিবার উপায় নাই? 

ব্ক্ত।--তাহ। কেন? সীতাদেবীর স্বরূপ দর্শন করিবার উপায় আছে, 

আমি তোমাকে ত মে উপায় বলিয়! ধিয়াছি। 

জিজ্ঞান্্র--সে উপায় কি? আমি ত তাহ! বুঝিতে পারি নাই। . 
বন্ত।--সে উপায় সীতাদেবীর চরণে গ্রপন্ন হওয়।- তাহার শরণাগত হওয়া, 

মা! আমি অপরাধের আলয়, আম অকিঞ্চন, মাগে।! আমি অগতি, তুমি 

ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, মা! তুমিই অগতির গতি, তুমি নিরাশ্রয়ের 

আশ্রয়, তুমি অকিঞ্চনের সর্বস্ব আমি তোমার চরণে আমার আমিত্বকে 
সর্বাস্তঃকরণে সমপণ করিলাম, তুমি আমাকে তোমার সর্বাশ্রয় চরণে গ্রহণ 

কর, মাগো! আমি তোমার, এইভাবে .মার চরণে আত্মনিবেদনই মাকে 

পাইবার, মাকে ষথার্থভাবে জানিবার একমাত্র উপায়, ইহারই নাম অবিরাম 
নমোনম করা । সর্ববেদময়ী, সর্ববশান্্রময়ী সীতাদেবী স্বয়ং তাহাকে পাইবার, 
পর্ণভাবে তীছাকে জানিবার, তাহার সমীপবর্তী হইবার, এই উপায় বলিয় 
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দিয়াছেন। এই উপাগপ্নকে কিরূপে ঠিকভাবে 'অধলম্বন করিতে পরিবে, প্রপত্তি 

ও প্রপন্ন ওক্তের স্বরূপ বুঝাইবার সময়ে আমি তা বলিয়া দিব। অধুনা সীত 

স্উপনিষৎ ও অন্ঠান্ত শাস্ত্র হইতে সীতাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধ যাহ জান! যায়, ভাথ। 

''জানাইবার চেষ্টা করিব। 
» জুতা করুণা ময়ী সীতাদেবীর কপ! ব্যতিরেকে, তাহ।কে জান! য অসম্ভব, 

কনার কৃপায় ক্রমশঃ তাহা অনুভব হইতেছে । মানুষ, দানুষমাত্রকেই কি ঠিক 

জানিতে পারে ? ম|নুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, মানুষমাত্রেই কি, তাহ! লক্ষ্য 

করেন ? অতএব দেবতা না হইলে, দেবতার স্বরূপ দেখা যে,সম্ভব হইতে পারে না, 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'সীভাদেবী দেবত্ে দেবদেছ।, মানুষত্থে ম।নুষবিগ্রহা» 

স্বন্দপুরাণের এই কথা যে কত সুন্দর, আমি তান্া অনুভব করিবার অযোগ্য । 
বক্ত।-__তুনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, স্থাবর, জঙ্গঙ্ধ পদার্থ সকলের যে, পৃথক 

পৃথক আকৃতি হয়, তাহার স্থস্্ম বা আস্তর কারণ আছে। প্রকৃতি সর্বপ্রকার 

ব্ূপ ধারণ করিতে পারেন, প্রকৃতি দেবতাকে প্রসব করেন, প্রকৃতি মানুষকে 

স্ষ্টি করেন; প্রকৃতি হইতে ধার্মিক, সৌধ্য, বিবিধ গুবিশিষ্ট প্রজার উৎপত্তি 
হয়) আবার প্রকৃতি ঘোর অধার্্িক, অসৌম্য, সর্বদোষের আকর, 

স্বজনের বিক্ষোভক কুসস্তানকেও উৎপাদন করেন। মীতাদেণীকে 

সীতা উপনিষৎ মুল প্রকৃতি বলিয়াছেন। অতএৰ সীতাদেবী সর্ববেদময়ী, 
অতএব ইনি সর্ধদেবময়ী, সর্বলোকময়ী | মুলপ্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী, 

অতএব মূল প্রকৃতি স্বরূপিণী সীতাদেবী যে, দেবদেহা হইবেন, লীলায় 

মানুষ দেহ ধারণ করিবেন, তাহা বিশ্বাস করিবার পথে কোন 

বাধা বোধ হইবার কারণ নাই। ইনি (সীতাদেবী) বিষুঃদেহের অনুরূপ নিষ্ত 
দেহ শ্বীকার করেন, হে বিষ্চো ! ( হে রামচন্দ্র!) আপনি যখন, যখন যে, 

যেরূপ অবতার স্বীকার করেন, তখন, তখনি, ইনি আপনার সঙ্গিনী হন, 

স্কন্দপুরাণোক্ত পাবক দেবের এইকথা যুক্তিবির্ জ্ঞানে অশিশ্বান্ত নহে। 

এখন “সীতাদেবী” সর্ববেদময়ী সীত! উপনিষদের এই কথার অভিপ্রায় কি। তাহা 

বুঝাইবার চেষ্ট! করিতেছি, যথা সম্ভব স্থির চিত্তে তাহা! শ্রবণ কর। 

| মা) সর্বববেদময়ী” ( সীতাদেবী সর্ববেদময়ী ) 

সীতা উপনিধদের এই কথার অভিপ্রায় । 

ভিজান্থ-_-আমি কি, সীত। উপনিষদের এই কথার অভিপ্রান্গ বুঝিতে পারিব ? 

৮০০০০০১১০০৭ 
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আমার পঞ্গে কি, ইহ! অনধিকার চষ্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে না? স্ত্রী জাতির 

বেদে অধিকার নাই, অতএব বেদের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করা কি, আমার 
পক্ষে শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্ধা স্তহে? 

বন্ত--আমি পূর্বে তোমাকে বেদ হইতে এ মম্বন্ধে কিছু শুনাইয়াছি। 
তুমি বোধ হয়, আমি যাহ। বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্যয পরিগ্রথ করিতে পাঁর্ 
নাই, অথব! তোমার তাহ! ম্মতি-বিচ্যুত হইয়াছে । বাহৃতঃ স্ত্রীর আকৃতি বিশিষ্ঠ 

হইলেই, স্ত্রীলোক তবজ্ঞানার্জনে অনধিকারিণী হন না। বেদ-শাস্তদৃষ্টিতে 
স্ত্রীঞাত্যুচিত ঘোছাদিযুক্তত্ব ও তবজ্ঞান বিমুখত্বই স্ত্রীত্ব। স্ত্রীয় বেদদে অধিকার 
না, এই কথার যথাথ অভিপ্রায় হইতেছে, স্ত্রীজাতি সুলভ মোহ্বিশিষ্টের 

বেদে অধিকার নাই। সীতাদেবী বেদশীস্ত্রমরী, তুমি যদি তাহার শরণাগত 

হইতে পার, সরলভাবে সর্ধাস্তঃকরণে হার চরণে আত্ম্মর্পণ করিতে পার, 

তাহাহইলে, মা তোমাকে তোমার অধিকারানুসারে প্রথমে পুরাণা দরূপে, 

ক্রমশঃ অধিকার বাড়িলে, বেদরূপে দেখা দিবেন। তবে আমার ৰেদে অধিকার 

থাকিবেনা কেন, ব্রাঙ্ষণ মাত্রেই আমাদিগ হইতে কিসে যোগ্যতর, তোমার হৃদয় 

যেন কদাচ এইকপ অভিমান রাহু দ্বারা আক্রাপ্ত না হয়। “আমি ব্রাঙ্গণত্ব লাভে 

সর্বধ!' অযোগ)” বিশ্বামিত্র যেদিন এইরূপ নিরভিমান হইয়াছিলেন যেপ্দন 

এইরূপ ব্রাঙ্মণোচিত সম্মান বিমুখত। তাহার হ্বদয়ে জাগিয়াছিল, সেই দিন ব্রক্ষ 

ঠাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়। শ্বীকার *কবিয়াছিলেন। আচ্ছা সীতাদ্ধেবীকে বেদমন্্ 

বলিয়া ভাবিতে তোমার কি নিমিত্ত বাধা বোধ হয়, চিন্তা করির়৷ তাহা 

ব্ল গুনি-- ঞ্মণঃ 
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সদা শিবঃ 

শরণম্ 

শিবরাত্রি ও শিবপুজা । 
( পূর্ববান্থবৃতি ) 

ধাহীতে সকলে শয়ন করে তিনি “শিব” শিবের 

এই অর্থের তাতপর্ধ্য 

_ জিজ্ঞান্থ-খ্ধাহাতে সকলে শরন করে, তিন শিব,” শিবের এই অর্থের 

তাৎপর্যা কি,তাহা বুঝ।ইয় দিন। 

বক্তা-প্ষাহাতে মকলে শয়ন করে, তিনি শিব,” এই কথ শুনিয়। তোমার 

কি মনে হচ্চে? 

জিজ্ঞান্থ-_-শিবকে ভগবান্ বলেই জীনি, ভগব|ন্ বলেই শিবের পৃজা করি। 
কিন্তু ভগবান্ কি বস্ত, তাহ! ঠিক বুঝিতে পারি ্লা। প্ধাহাতে সকলে শয়ন করে, 
তিনি ভগবান্ শিব,” এই কথ শুনিয়া! আমার মনে হচ্ছে, মানুষ যখন ক্লান্ত হয়, 

রোগ ব! অন্ত কারণ জনিত দুর্বলত। বশতঃ ষর্ধন বসে থ'কৃতে পারে না, চলিতে 

পারে না, দাড়াইতে পারে না, মানুষ তখন শয়ন করে, বিশ্রাম করে, ঘুমাইয়। 

থাকে। ক্লান্ত, হর্বল, রুপ ও বিশ্রামপ্রার্থ ধাহার কোলে শয়ন করে, ধিনি 

ইহা দিগকে ধরিয়! রাখেন, খুম পাড়ান, তিনি শিব, ইহাই কি, পশিব” শবের 

অর্থ? কিন্তু শিবের এইরূপ অর্থ হইতে শিবের ( ষে শিবকে ভগবান্ বলে পৃ 

করি) স্বরূপ সম্বন্ধে আমার তৃত্তিজনক জ্ঞান হয় নাই। 

বক্ত। _যাহাতে যাহ! বৃত হইয়া থকে, তাহাকে তাছার আধার বলে। কার্ধা 

মাত্রেই (যাহার জন্ম হয়, যাহা অবস্থান করে, যাহার বুদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় 

ও নাশ হয়, তাহা কার্য) কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে । 

জিজ্ঞান্ু--পকার্ধ্যমাত্রেই কোন আধারে ধৃত হুইয়। থাকে” এই কথার অর্থ 
কি? 

বক্ত!--কাধ্য পদার্থ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? 

জিজান্ু--যাহ! জঙ্গায়, কিছুকাল অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি ও বিপরিণাম 
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ছয়। যাহার ক্রমশঃ আপক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে যাহ অদৃশ্থ হয়, ধাহাকে আর 

দেখ! যায় না, আপনার মুখ হইতে কার্না পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে এই সকল 
কণ। শুনিয়াছি। - 

বক্তা-_-এতন্ব(র। কার্য পদার্থের স্বরূপ মন্বন্ধে কিছু ধারণ! হয় নাই কি? 
জিজ্ঞান্থ_-ধারণ| হইয়াছে, আমর! যাহাদ্দিগকে দেখি, শুনি, অর্থাৎ ইন্দিয়গণ 

দ্বার! যাহাদিগকে সৎ নলিয়। উপলব্ধি করি, তাহার! কার্ধ পদার্থ । 

ন্ক্তা-_যাগাদের 'মন্তিত্ব চক্ষরাদি ইন্দিয়গণ দ্বারা নিরূপিত হইয়। থাকে, 

তাহার] যে, কাধ্য পদার্থ, ভাছ!তে কোন সনে নাই। কার্য পদার্থ মাত্রের 

স্থল ও সুঙ্ম এই ছ্িবিধ অবস্থা । 

জিজ্ঞন্গ্__কার্য্য ম।ত্রের স্কুল ও তক্গা এই দ্বিবিধ ০ এই কথ!র অর্থ কি, 

স্পষ্ট করে তাহ! বলুন । 

বক্ত।__কার্ধ্য মাতের কারণ আছে, তুমি এই কথ বহুবার গুনিয়াছ, স্তবততঃ 
স্বয়ং এই কথার ব্যবহারও তুমি করিয়! থাক। মাচ1 ব্যক্ত হয়, যাচা 'অবাস্ত 

বা হুক্ম অবস্থা! হইতে ঈন্ছিয় গ্রাহা অবস্থাতে আগমন কবে তাঙ্কা মে, অন্তরণচিঃ 

এই দ্বিবিধ অবস্থ! বিশিষ্ট তাহ। বুঝিতে পার কি? 

জিজ্ঞান্থ-__যে অবস্থ! হইতে যাহ! ইন্দ্রিযগ্রাহা ব| স্থূল অবস্থ(তে আগমন করে, 

সেই অবস্থাকে “অস্তঃ” শব দ্বার, এবং বাক্ত-ইন্ছির গ্রাহা অবন্থ!কে 'বছিঃ। 

শব দ্বারা লক্ষা করিতেছেন কি? 

বতত1--ই1, মহর্ধি গোতম বলিয়।ছেন, কার্য পদার্থের অস্তবহিঃ এই দ্বিবিধ 

'অনস্থ!, যাছ! কার্ধা নছে, যাহ| জন্মাদি বিক।র রহিত, তাছার ন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ 

অবস্থ। ন।ই, তাহার এক অবস্থ!। * যাহ! স্থুপ, তাহ। কার্ধা, যাহ! হুক্ম তাহা 

কারণ। যাহা পরম কারণ, যাহ! কাগার কার্ধয নগে, যাহ! 'অন্ধর্বহিঃ এই দ্বিবিধ 
অবন্থ। বিহীন, তংপদার্ ছাড়! সকল প্দার্থেরই স্ুল হুক বা অন্তর্বছিঃ এই, 

দ্বিবিধ অবস্থা আছে। | 

যাহা বাস কবে--অবসন্থান করে, যাহ। বসত ( য/ভ!| বাম করে__অবন্থান করে, 

তা 'বস্ত,» “বস্ত” শবের ইহাই মুল অর্থ, ) যাহার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়, 

তাহা নিশ্চন্বই কোন আধার শক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া অরস্থান করে, এইরূপ বিশ্বাস 

আমাদের সহজ । ইহা! এই স্থানে « এই আধারে আছে বানাই, ভাবব1! অতাৰ 

* ঞন্তর্বহিশ্চ কা ধাসরবান্ত _ কারণান্তরবচনাদি : কাধ্যে তদ্বভাবঃ” 
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এই বিবিধ পদার্থের চিস্তাতেই, এইরূপ আধ।র শক্তির দিকে লকলের দৃষ্টি পতিত 
হয় (*ইবমজ্রেতি ভাবানামজাবানাং চ কল্পাতে 1ম যা)। 

জিজঞান্থ__-সব বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথ! গুণনয়! আমর আনন্দ 

হইতেছে। আধার শক্তির স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থ কার্দ্য পদার্থ মাত্রকে ধরিয়া 
আছেন? কোন্ পদার্থ কর্তৃক ধচ হইয়!, কার্ধা পদার্থ মাত্রে অবস্থান 
করিতেছে ? : 

বন্ধ।--ভাবমাত্রের আধারশক্তি 'আকাশাশ্রয়া, আকাশই সকল পদার্থ ধারণ 

কারয় 'আছে। | 
জিজ্ঞা্র--যে আকাশ সকল রি ধারণ করিয়৷ আছে, সেই "আকাশ' 

ন?মক পদার্থের স্বরূপ কি? 

বক্তা_যে আকাশ ন।মক পদার্থ সর্ব পদার্থকে ধরিয়! রাখিয়াছে, সেই 

কাকাশ পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্ত আমি তোমাকে প্রথমে “বিরত, 'ব্যোম। 
“বটি, ও “অন্তরিক্ষ' এই শব চতুষটয্ের ( ইছার! গ্াকাশেরই বাঁচক-.-আকাশেরই 
প্রতিশব্দ ) অর্থ কি, তাহ! বলিব। | 

যাহ! বিরত হয় না, যাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার নাম *বিয়ৎ”।. যাহা 

নিখিল, জগৎ ব্যাপিক। নিগ্ভমান, যাহাতে লকল বস্ত ধৃত হয়! আছে, যৎ্পদার্থ 

সকলকে রক্ষা করিতেছে, তাহ! “ব্যোম। প্রাণিগণ যাহ!তে বর্ধিত হয়, _যাছ। 

বিভূ, তাগ। “বহি” | সমন্ত ভূতের মধ্যে যাহ। শান্ত বা নিশ্রিয় ভাবে অবস্থান 
করে, বিনাশী-_পরিণামী--পরিবর্তনশীল বস্ত সকলের মধ্যে যাহ! অবিনাশী-- 

কপরিণাদী__পরিবর্তন রহিত তাহা 'অন্তরিক্ষ'। তুমি যদি বখার্থত্ জিজ্ঞান 
উ. মননশীল হইতে, -তাহা। হইলে, “বিয়ৎ, “ব্যোম' ইত্যাদি শব্ধ চতুষ্টয়ের অর্থ 

জবগত ইইয়! তোমার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, তুমি তাহ! হইলে, অনুভব 

করিতে পারিতে, এক একটা সাধু শববই এক' একটা পূর্ণ বিজ্ঞান, তাহ! হইলে, 
তোমার বিশ্বান হইত, জড় বৈজ্ঞানিকগণ ইগার, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি 

পদার্থ : সমূহের তক্ানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বিপুল' পরিশ্রম স্বীকার 
করিগাছেন, গভীব, গব্ষেণ। করিয়াছেন 'এবং তাহা করিয়া, এই সকল পদার্থ 

পর্থন্ধে ইহাদের: যেরূপ অগুমান ছইয়াছে, 'বিরৎ,“'ব্যোষ” প্রভৃতি শব্দ চতুষটয়ের 

ধখোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভে সেইরূপ অনুমানের বিশুদ্ধ ও ব্যাপকতর রূপ-নিরাঞজ 

'করিতেছে। . বিষ, প্রভৃতি আকাশ পর্যায় (আকাশের গ্রতিশব ) শন 

চতুষ্টয়ের বুৎপন্তি হইতে সর্বব্যাপিনী আধার শত্তি ই যে, “আ.কাশ' পদ, তাজ! 
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উপলদ্ধি হইবে ।' ছান্দোগ্যোপনিধদে উক্ত হইয়াছে, “আফাশ হইতেই ভূত 
সকলের উৎপত্তি হয়, আকাশেই ইহাদের লয় হইয়। থাকে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
ভূত সকল যখন 'আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং আকাশেই যখন ইহ!র! বিলীন হইয়। 

থাকে, তখন আকাশই সকলের গ্রীধান, আকাশেই সর্ধভূত প্রতিষ্ঠিত আছে ।”” * 

জিজ্ঞ/হ্ব_-“আক!শ' শব্দ এখানে কোন্ নর্থে বাবধত হইয়াছে? 
বক্তা _“আকাশ' শব্ধটী এগানে পরমাস্ম(র বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

খথেদে সর্বভবের অবিভক্ত--অথণ্ডিত, অপরিচ্ছ্ন আত্মা বা পরম কারণ 

বুঝাইতে “পরম ব্যোম* এই শব্দটার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (“সহত্রাক্ষরা পরমে 
বোমন্”_খগেদ সংহিতা )। অগর্ধবেদ সংছিতা বলিয়াছেন, ব্যারুত বা বাক্ত 

জগৎ ওতপ্পে।ত ভাবে যাগাতে বিছ্চমান রহিয়াছে, যে অব্যাকত ( অন্যক্ত ) স্তরে 

নন্ধ হুইয়া অবস্থান করিতেছে, ধিনি তাহা! অবগত হইয়াছেন, ব্যাককৃত 
জগদাধ!রের :আধারকেও ধিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রঙ্গের স্বরূপ 

জানিয়াছেন (ণযো বিগ্কাৎ হুত্রং পিততং 'ষন্মিমোতাঃ প্রঙ্গা ইন হ্ুত্রং 

হুত্রস্ত যে! বিগ্ঞাৎ স বিগ্যাৎ বরাহ্মণং মছৎ ॥*__অপর্ববেদ-সংহিতা। ১০1৮৩৭) 
জিজ্ঞান্থ _বাাকৃত বা বক্ক "জগৎ কোন্ 'অব্যারৃত সরে বন্ধ হইয়া 

্জাবস্থান করিতেছে ? 0 
বক্তা--বর্গজ্ঞানেচ্ছু, প্রাতঃশ্মরণীয়! গা্গী দেবীর পবিত্র হৃদয়ে একদিন 

এই প্রন উদ্দিত হষকছিল, পরম কারুণিক মগধি ধাজ্ঞবন্ক্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক 

গা্গীদেনী একদন তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন, ভগবন্ ! শুনিয্াছি কাঁধ্য 
মাত্রের কারণ আছে, সকল কার্যাই অন্তর্বহির্ভাণে বাবস্থিত, তাই জানিতে চাই, 

ছালোকের উদ্ধ' ভূলোকের অবঃ ছালোক-তূলোকের মধ্য এবং ভূত (অতীত ) 

ভবৎ-বর্তমান ও ভব্ষ্বিৎ ভাব সমূহ, এক কণায়-বিশ্বজগৎ কোন্ অব্যাকৃত হুত্রে 

ওত-প্রোতভাবে বিভ্তম1ন? মচদদি মাক্জবন্ধা 'গার্গীর এক্টরূপ জিগ্ঞালা চরিতার্থ 
করিবার নিমিত্ত বল্গিয়াছিলেন, গার্গি! ঢালৌকের উর্ধ। ভূলোকের অধঃ, 
ছ্ালোক-_ভূলোকের মধা এবং ভূত, ভনৎ ও ভবিষৎ ভাবজাত যে অব্যাকত 

সুরে বন্ধ হইয়া-অবস্থন করিতেছে, তাহার নাম 'আকাশ”। গার্গী পুনরপি 

জিজ্ঞাদা করিরাছিলেন, যে আকাশে ব্যারত জগৎ*ধৃত "হস আছে, ভগবন্! 
7* “অন্ধ লেকিন্ত কা: গতিরিত্যাকাশ: ইতি হোৌবাচ সর্বানি হ-ব! ইমানি 

ভূত্তাণ্ঠি। কাশাদেব 'সমুৎপণ্স্ত আকাশং গ্রত্ন্তং যন্তযাকাশো হোবৈভ্যো 

জ্যায়ানাকাশঃ:পরায়ণম্» _ছান্দোগোপনিষৎ। টা 



১৪২ উত্সব । 

সেই আকাশ ফোন. আধারে ওত-প্রোত ভাবে আবস্থান করিতেছে? মহধি 

যাঞ্জ বন্ধ গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম হইতেছে 

অক্ষর পরব্র্দই আকাশকে ধরিয়া আছেন, অক্ষর (ক্ষয় রহিত) ' পরত্রদ্ধই 
অন্তরতম, ইনিই সকল কার্ষ্যর পরম কারণ, নির্বিশেষ পরমাঞ্জার গর্ভেই নিখিল 

কার্ধ্য পদ ধৃত হইয়া মাছে। * 

“যাহাতে সকলে শয়ন করে,” তিনি শিব”) শিবের এই অর্থের তাৎপর্যয কি, 

তাহা এইবার কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে । 

কার্ধ্য পদার্থ মাত্রের িন আধার, তাহাতেই সকলে শয়ন করিয়া থাকে, 

তিনিই নকল পদার্থকে ধরিয়া রাখেন । ভগবান, শঙ্করচার্ধ্য বলিয়াছেন, যাহা 

কার্ধা, যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা স্থূল, দেখিতে পাওয়! যায, তাহ! কারণ দ্বারা ব্যাপ্। 

পৃথিবী জল দ্বারা, জল অগ্রি দ্বাবা, অগ্নি বাযু দ্বারা এবং বাযু আকাশ দার! ব্যাপ্ত। 

যে পদার্থ যাহার 'শাদি ও লয় স্থান, তৎপদাতই তাহার মধ্যস্থান--তাহার 

মধ্যাবস্থা। ভূত পঞ্চক সতা, পরমাস্ম! সত্যের ত্য (প্ষং কাধ্যং. পরিচ্ছির 

স্থলং কারণে নাপরিচ্ছিক্পেন হুঙ্গেণ ব্যাপ্ুমতি দৃষ্ম। যথ! পৃথিব্যদিস্তথ। পূর্ববং 

পূর্বমু্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিন! ভবিতব্য মিতোব * * * তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতান্তে 

চোত্বরোত্তরং হুক্মভাবেন ব্যাপকেন কারণ রূপেণ চ ব্যবতিষ্টস্তে। সত্যঞ্চ ভূত 
পঞ্চকং সত্যন্ত সত্যং চ পরমাত্ম! |” _ শঙ্কর ভাঘ্য)। অতএব ধাঞাতে সকলে 
শয়ন করে, তিনি “শব”, এই কথার অর্থ হইতেছে, যিনি সর্বকার্য্ের পরম 

কারণ, ধিনি সঞ্চলের পরম মাধার, ধাঞাতে সকল পদার্থ ধৃত হইয়া থাকে, 

ধাহ। হইতে সর্ববকার্ধ্য পদার্থের উৎপত্তি হয়, লয় কালে সকল কার্য পদার্থ 

ধাহাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ.যিনি বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় কারণ তিনি "শিব । 

জিজ্ঞা্গ__বুঝিতে পারিলাম, বুদ্ধিমান. ভাগবান্। “শিব” শবের এই অর্থ 

হইতেই, শিবের স্বরূপ নিতে পারেন। কিন্তু আমার বুঝিবার শক্তি অল্প, 
“শিব” শবের এই ন্যাথ্যা শুনিয়াও 'বাগগাতে সকলে শয়ন করে, মামি এই কথার 

প্রকৃত 'অভিগ্রায় কি, পুর্ণভাবে তা অনুভব করিতে পারিতেছিন। | 

বক্ত।--যথোপবুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই মি্ধি হইতে পারেনা । 
অস্তঃকরণের গুদ্ধই তগনানুকে জানিবার, ভগবান্কে পাইবার মুখ্য সাধন। 
পাপক্ষয় না হইলে, ভগবানে ভক্তি হয় না। তুমি থে পুঙ্জ। কর, তাহা যথার্থ 

পুঁজ! নহে । যথার্থভাবে পুঁজ করিতে হইলে কি কর্তনা, আমি তোমাকে তাহ! 
পিস পপ রা পপ ০ ওপর রে ০ ০০০৮০ ৩-৫০০০ পাপ আপ ০১ 

* “তপ্রির়, খলক্ষরে গার্গ।কাশ ওতপ্রোতশ্চেতি 1” বুহদারণাক উপনিষৎ। পা 



শিবরাত্রি ও শিবপুজা। ১৪৩ 

বুঝ1ইয়। দিতেছি । ভগবান, নারদ বলিয়াছেন ভগবানকে পাইবার যতপ্রকার 

সাধন আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্বাপেক্ষা সুলভ সাধন ( প্অন্তত্মাৎ সৌলভ্যং 

ভক্তে৷”__ নারদ ভক্তি সুত্র ৫৮)। যাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় নাই, তিনি 

কথন প্যাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব” এই কথার প্রকৃত অভি প্রায় কি, 

তাহা অনুভব করিবার যোগ্য হইতে পারেন ন1। 

জিজ্ঞান্ু-__কিরূপে ভগবানে ভক্তি হয়? ভক্তির স।ধন কি ? 

বন্ত।'ভক্তিযোগ সাধন নামক সম্তাষণে আমি তাহা বুঝাইব। 
ভগবানের ও তাহার ভক্তবন্দের অন্ুগ্রহই বস্ততঃ ভগবানে ভক্তি হইবার মুখ্য 

সাধন। শ্রুতি ও পুরাণ।দি পাঠ করিলে, জানিতে পার! যায়, ভগবানের অনুগ্র 

শক্তিই “গুর, ভগবানের অনুগ্রহই তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। 

“্ধীহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব”, এই স্বল্প অক্ষরাত্মক কথার গর্ভে, কত 

অমূল্য রত্ব বিরাজ করিতেছে, যখন তুমি তাহা! জানিতে পারিবে, তখন কৃতার্থ 

হইবে। ভ।বিয়া দেখ, কে সকলকে ধরিয়। রাখিতে সমথথ? ভাবিয়। দেখ, 

বিপদে পড়িলে, কে বিপর হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমবান.? ছঃখ দুর করিবার 

ক্তিকাহার আছে ? লৌকিক চিকিৎদকগণ কর্তৃক পরিত্যন্তকে কে রোগমুক্ত 
করিতে পারগ ? জীব ছুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বস্তৃশুঃ কাহার আশ্রয় 
লইতে চাহে ? কাহার চরণে আমি হোমার বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমেনমঃ করিতে 

উতস্থৃক হয়? শ্রুতি এই সক্ল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন-__'শস্তবের,, 

'ময়োভবের”। “শহ্করের” 'ময়ঙ্করের” শিব্রে, শিবতরের ( "নমঃ শম্তবায় চ, 

ময়েভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় 5, ময়স্কর|য় চ, নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।--- 

গুরুযজর্বেদ সংহিত- ষোড়শ অধ্যায়) 

জিজ্ঞান্ব_শস্তব', “ময়োভব+, শিক্কর+, নয়্কর', শিক 'শিবতর', এই সকল 

শবের অর্থকি? 

ব্ত।- যাহা! হইতে স্তুখ হয়, বাধ! দূরীভূত হয়, তিনি 'শস্তব', অথব। যিনি 

স্থখরূপ-_মুক্তিরূপ এবং যিনি ভব বা সংসার রূপ, তিনি “শম্তব | “ময়' শবের 

অর্থ “মুখ” ) ময় (সুখ ) ছয় যাহা হইতে তিনি 'ময়োভব+ | মহীধর বলিয়াছেন, 

“বিনি, সংসার-ম্ুথপ্রদ”, তিনি ময়োভব ! যিনি লৌকিক সুখকর [তিনি শঙ্বর। 

যিনি মোক্ষ স্থখকর, তিনি “ময়ন্কর'। ভগবান লৌকিক- পরিচ্ছন্ন বৈষগিক 

স্থথের দাতা, অপিচ শান্ত্।দি রূপে জ্ঞানগ্রদ বলিয়া, তিনি মোক্ষ স্থুখকারী। 

মহীধরের মতে 'শিব শব্দ কল্যাণ রূপ, নিষ্পাপ এই. অর্থের এবং শিবতর শব 



১৪৪ উতসব। 

অত্যান্ত শিণ, এই অর্থের বাচক। ভক্তগণকে নিষ্পাপ কৰেন--বিষল করেন, 

তাই ভগবান্ শিবতর। উব্বটের মতে 'শিব' শব শাস্ত-_নির্বিকার' এবং 

“শিবতর' অধিক-্নিরতিশয় সর্বজ্ঞ বীজ এই অর্থের বোধক। * 

কথ। হুইল, যিনি সাংসারিক নুখদাতা, ধিন দ'রিদ্রা, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক 
বাধা দূর করেন, এবং যিন জ্ঞান ও ভক্তি দিয় সংসার হইতে মুক্ত করেন, 

অপরিচ্ছির বা নিত্য নুথে মুখী করেন, ভ্রিবিধ হঃখের অত্যন্ত নিবুত্তি করেন, 

তিনি 'শিব তিনি "শক্ত", তিনি "শঙ্কর", তিনি 'ময়োভব”, তিনি “ময়স্কর। 
যিনি সাংসারিক নুখদাত, ধিনি দারিদ্রা পোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা 

দুর করেন এবং ধিনি জ্ঞান ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছর 

সথথে সুখী করেন, তিনি “শিব”, এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হচ্চে ?. 

জিজ্ঞান্ব-আমি এই সকল কথার তাৎপর্য কি, তাহা তাল বুঝিতে 

পারিতেছিন! | ধন1ভাব, রোগ প্রভৃতি ষে, হুঃখের কারণ, তাহ বুঝিতে পারি। 

ধনের অভাব দূর হইলে, রোগ হইতে মুক্ত হইলে, সুখ হয়, সন্দেহ নাই। শিব 
সাংসারিক হৃখদ।ত| এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন ব! নিত্য শ্খেরও বিধাত। ; আমি কি 

এই কথার অর্থ বুঝিতে পরি? ছুঃখের অত্যান্ত নিবৃত্তি, এ যাবৎ কখন হয় নাই, 

কখন অপরিচ্ছি্ন বা নিত্য স্থুথের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছির্ন ব| নিত্য স্থুখ কিরূপ 

সামগ্রী আমি তাহ! জানি ন!। 'ধনের অভাৰ শিবদূর করেন”, “ব্যাধির যাতনা 

শিব নিবারণ করেন”, “শিব সর্বপ্রকার ছুঃখ ন।শ করেন+, এই মকল.কথ। আমার 

কাছে অর্থ শুগ্ভঠ বলিয়।ই বোধ হইতেছে । ইহার! যে, মথ্যা কথ। আমার তাহ! 

মনে হচ্চে না বটে, তবে আমি ইহাদের অর্থ কি, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি ন।। 

মানুষ বিছ্যা, বাবসা, কৃষিকাধ্য, শিল্প গুভূতি দ্বার! অর্থ উপার্জন করে, চিকিৎসক 
২ সা - ভিত লন ক 

* *শং স্থখং ভবত্যন্মাদিতি শস্তবঃ। যদ্ব। শং স্থখরূপশ্চাসৌ ভব সংসার 
রূপশ্চ মুক্তি রূপে! ভবরূপশ্চ তলন্মৈ। ময়ঃ সুখং ভবতান্ম।ময়োভবত সংসার 
স্থপ্রদঃ তট্মৈ | শং লৌকিক নুখং করোতি শঙ্বরং তশ্মৈ। ময়ে মোক স্থখং 

করোতি ময়ন্বরঃ তট্মৈ। * কক 

শিব কল্যাপরপো নিষ্পাপঃ তশ্মৈ। শিবতরোহত্যন্তং শিবে। ভক্তানপি 

নিষ্পাগ!ন্ করো'তি তন্মৈ ।*-_মহীধর তাদ্ধয। 
প্গমঃ শিবায় চ শিবতরায চ--শিবঃ শান্তো নির্বিকারঃ । শিবতরম্ততে। 

ইপ্যধিকে। নিরভিশয় সর্বজ্ঃ বীজঃ1”-স্উব্বট ভাষ্য । 
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প্রদত্ত ওধধ পেবন করিয়। রোগ মুক্ত হয়, উহা জানি, কিন্তু “শিব সর্বপ্রকার 

হুঃখের নাশ করেন, শিব সাংসারিক সুখদাত! এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন সথখবিধাতা, 

একথ। বুঝিতে পারিবার ভাগা, আমার এখনও হয় নাই। শিএকে কখন দেখি 

নাই, শিব ধনের অভাব দূর করেন, শিব রোগের যাতনা নিবারণ করেন, শিবের 

সর্বাধার কোলে সকলে শয়ন করে, ন্নেহময়ী গর্ভধারিণী যেমন শিশু সস্তানকে 
কোলে করিয়৷ ঘুম পাড়ান, শিনও সেইপ্ীপ দকল সন্তানকে যথাসময়ে কোলে 
ঘুম পাড়ান, আপনার মুখ হইতে এই সকল কথ! শুনিতেছি, কথ। গুনিলেই কি, 

তাহার যথার্থ বোধ হইতে পারে? | 

* বক্তা-তোমার কথ! শুনিয়া, আমি স্থথী হইলাম । আচ্ছা বলিতে পার, . 

যাহ। শুনা যার, কি করে তাহার যথার্থ অর্থের বোধ হয়? শ্ধাহাতে সকলে 

শয়ন করে ভিনি শিব,” যিনি সর্ব প্রকার দুঃখের নাশকর্ত।, ধিনি সর্বপ্রকার স্থুথ 

দত।, যিনি অজ্ঞানাপ্ধকারকে দূৰ করিয়া জ্ঞানালোক প্রদ।ন করেন, ধিনি 

মৃতুঃঞ্জয়--মধণ সাগরে বিনি অমৃতম্বরূপ, যিনি সর্ধ কার্য্ের পরম কারণ, যিনি 

সকলের আধার, যিনি দদ। সকলের অন্তবে-বাহিরে বিগ্ধমান, ধিনি স্বস্₹ং অপাপ- 

বিদ্ধ এবং যিনি ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন, তিনি “শব” কি করে এই সকল 

কথ।র তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে ? 

জিজ্ঞান্ত--আমি কি করে তাহ! বলিতে পারিব দাদা? 

বস্তা -_ইহার। যে মিথা। কথা নহে, অসম্ভব কথ। নহে, তাহ! তোমার ধনে 

হচ্চে? তুমি যে, ইহার্দিগকে মিথা। বা অসম্ভব কথা বলে উড়াইয়। দিতে 

পারিতেছনা তাহার কারণ কি? 

জিজ্ঞান্ু-__শান্ত্র মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলিবেন কেন? যাহা শাস্ত্রে আছে, 
তাহা কি মিথ্যা! হইতে পারে? আপনি যে সকল কথাকে সত্য বলিয়া, পরম 

হিতকর বলিয়৷ আমাকে শুদাইতেছেন, তাহ! কি মিথা। হইতে পারে? 

বক্তা শাস্ত্র মিথ্যা কথা! বলিতে পারেন না, কি করে তোমার এইরূপ নিশ্চয় 

হইল, রম! ? 

জিজ্ঞান্থ _ আপনার ক্ুপাঁকণ। পাইয়াছি বলিয়া! । বহুদিন, বহুবার শুনিয়/ছি, 

*বেদ, সতা, ব্রদ্ম, ভগবান্,” ইহার! এক পদার্থ। যিনি সত্যময়, মিথ্যাজ্ঞানকে 

নাশ করেন, সতা জ্ঞান দিবার জন্ত যাহার আবির্ভাব, তিনি কি মিখ্যা বলিতে | 

পারেন? তাহার কি মিথ]! বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে ?- : 

বক্তা-_সর্বধাত্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি, করুণাময়, জ্ঞান ও প্রেমময় 
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শিবের কপার তোমার হৃদয়ে ষথার্থ শিবভক্কির উদয় হোক্, শিব, কে শিবের 
কপায় তুমি তাহ! যথার্থভ।বে অবগত হও । শিব ক্ল্প! না করিলে, কেহই শিবকে 

বিগুদ্ধ ভাবে, পুর্ণরূপে জানিতে পারে ন1। | 

সংদারে নাস্তক ও আস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, যুগভেদে সংখ্যার 

ডারতম্য হইলেও, এই উভয়ের মধ্যে কাহারও একেবারে 'অভাৰ হয় না, প্রাকৃতিক 
নিয়মে হইতে পারে ন'। যাহারা বলেন, ঈশ্বর বিশ্বাস, শরীরাত্মার পশ্চাৎ 

অন্তরাত্ম। আছেন, দেবত| আছেন, দেবতার! স্তব ও উপহারাদি দ্বার! প্রসর 

হইলে, ভাল করেন, অপ্রদন্ন হইলে, অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের শরণা- 
গত হইলে, মানুষের সর্ব প্রক।র দুঃখের অবসান হয়, যাহ। যাহ। প্রাপ্তব্য, তাহা 

€স পাইয়৷ থাকে, তাহার কোন বিষয়ের অভাব থাকে না, এবস্রকার বিশ্বা 

মান্থষের গ্রথমাবস্থায়-__ অসভা বা অর্ধগভ্যাবস্থার দিনেই হইয়া! থাকে, জনের 
বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, এবম্প্রকার বিশ্ব।স বিচলিত হয়, গমশঃ বিলুপ্ত হয়, 
তাদের এই গ্রকার মত যে, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক পন্দর্শন ও পরীক্ষা! হইতে জন্মলাভ 

করে নাই,.তাহ! স্থির, তাহাতে বিন্দুমাজ সন্দেহ নাই। যে অবস্থাকে ইহার! 

সভ্যাবস্থা বলেন, সে অবস্থাতেও কৃতৰি সুতীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদিগের মধ্যে 
আন্তিককে দেখিতে পাওয়! যায়, ঈশ্বরেক্ন অস্তিত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবানের ছবি নয়নে 

পতিত হয়। অতএব কর্ম অনাদি, কর্মভূমিও অনাদি, জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও 

লয় প্রব/হরূপে নিত্য, বীজ হুইতে যেমন অস্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ 

হইতে ফল ও ফল হুইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, বীঞ্জ হইতে অস্কুর প্রভৃতির 

উৎপত্ত্া্দির প্রবাহের যেমন কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না, সেটরূপ 

ফ্গতের বিকাশ ও বিনাশ ব! লয়, প্রবাহ রূপে নিত্য, ইহাদের কখন একেবারে 

উচ্ছেদ হয় না। সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, যাহ! 
বস্ততঃ সৎ--যাহ1 বস্ততঃ আছে, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং 

বাহ বস্ততঃ অসৎ-- যাহ! প্রর্কত প্রস্তাবে নাই, তাহার কখন উৎপত্তি বা সন্ভাৰ 

হয় না। অতএব ঈশ্বর বিশ্বাম বা আন্তিকতা যে, অসভ্যাবস্থারই সামগ্রী, 
সভ্যাবস্থার় ইহ! থাকিতে পারে না, এই মত অদূর দর্শিত! হইতে, অসম্পূর্ণ সন্দর্শন 
ও পরীক্ষ! হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । ভগবস্তক্ত ও ভগবন্ধিমুখ এই উভগ্ই এখন 
আছেন, পুর্বে ও ছিলেন, পরেও থাকিবেন ৷ তবে সত্ব, ব্মঞ্গঃ ও তমঃ এই 

গুণত্রয়ের .আবির্ভ1ব-তিরোভাবান্ুসারে ভাল-মন্দ ভাবের আঁবর্ডাব' তিরোভাব 

হইয়া খাকে, কখন উন্নতি কথন অবনতি হয়, গুগ-কর্ধ বিভাগাহুসারে সকল 
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ভাবেই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । এক বাক্কি যাহা স্বভানতঃ 

অনায়াসে বুঝিতে পারেন, হম্য এক ব্যক্তি বহু ক্লেশেও তাহা বুঝিতে পারেন 
না। বাসার যাদু প্রতিভা বা সংস্কার, তিনি তদ্রুপ হইয়! থাকেন, পুর্ববকন্ধ- 

স্কারাুসারে.বুদ্ধির ভেদ হয়, প্রবৃত্তি ও রুচির ভ্ডেদ হয়। অতএব যাহার 

যাদৃশ প্রতিভ!, তাহার হাদৃশ হওয়াই স্বাভাবিক নিযম। যাহ। হয় তাহা কেন 

হয়, সকলেই কি যথার্থভাবে তাহ! জানিতে ইচ্ছুক £ন? সকলেই কি, বিশুদ্ধ 
ভাবে তত্ব নিচার করিতে সমর্থ? দেশ-ভেদে, জাতিন্ছেদে, বাক্তিভেদে যে, 

বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম, 'অধন্ধ প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে, হাহ! কি মিথ্যা? কিন্ত 

সকলেই কি, ইহ! কেনণ্হয়, ষথাধথভাবে হাচ জানিসার চেষ্টা করেন? 

“শিব, কে, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় কাহার তাহা জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা 

হয়, শিবের স্বরূপ জানার নিশিত্ত কেহ প্রাণপণে চেষ্ঠা করেন, কেহ বা ইহ! 
জানিবার যে, কোন প্রয়োজন আছে, তাই বুঝিতে পারেন না, যিনি শিবের 

তন্থানুসন্ধান করেন, এই ব্যক্তি পগুশ্রম- করিতেছে, যাহ! করিয়া কোন লাভ 

নাই তাহ! করিতেছে, এই বলিয়া, তাহাকে উপগ্াস করেন, ভ্রান্ত বলিয়া, বর্বর 
বলিয়!, উপেক্ষা করেন। যিনি বিচারশীল, যিনি বস্ততঃ জীবিত তিনি কোন 
কার্ষে!র কারণানুসন্ধ।ন ন| করিয়া থাকিতে পারেন না। বিচার করিবার প্রবৃত্তি, 

সাধুভাবে বিচ1র করিবার শক্তি, পুর্ব বাসনা না অগ্যাস জনিত সংস্কারানসারে, 

গুণভেদ নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া! থাকে । 

প্যাহাতে সকলে শয়ন করে [তান শিন,” যিনি সর্বাপ্রথ]র দুঃখ দূর করেন, 

সাংসারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিব্ধি গ্গখেরই যিনি দাতা, যনি জ্ঞান-ভক্তি দিয়া 

নিষ্পাপ করিয়!, মানুষের সর্বপ্রকার কল্যাণ করেন, যিনন কল্যাণময়, যিনি ধনের, 

অভাব মোচন করেন, যনি রোগের যাতনা নিবারণ বেন, তিন "শিব এই 

সকল কথ সারগর্ভ, অথবা ইচারা উন্মত্ের গ্রালাপ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, যুক্তিহীন 

কথা, যখার্থভাবে তাহ! বিচার করিবার শক্ত ধাহাৎ আছে, তিনিই এই সকল 

কথ শুনিয়৷ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। 

জিজ্ঞান্ব--আপনার অনন্ত দয়ায় আমি তনেক হূর্ববোধ্য বিষয় বুঝিতে 
পারিতেছি। শিবই ধে বস্ততঃ সুখিময়, শিবই যে, সকলের সর্বহঃণ হর্ভী, সকলের 
সর্বগ্রকার সুখদাতা, সৃখময়, দয়। ময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, শিবু যে, রোংগার্তের 
ভিষক, তিনিই ঘে, ভনরোগ বৈগ্, শিবই যে, 'অকিঞ্চনের সর্বস্ব, দরিদ্রের নিত) 
কোষাগার, যাহাতে ইহা ফু্ভাবে অন্গভন করিতে পারি, দয়! করে আমাকে 
তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন ।__ ক্রমশঃ 



অভাগা । 

এ জগতে কোলে নিতে কেহ তে আম।ব নাই* * 

সকলে চরণে দলে মবে করে দূর ছাই। 
মরমে অনস্ত জাল! লয়ে বুক ভরা ব্যথা, 

কার কাছে যাব নাথ! কেহতো কহেনা কথ! । 

পৃথিবীর এক কোণে এ অভাগা! পড়ে সাছে, 

স্থধাবার কেহ দাই কেহ তো আস না কাছে। 

আকুল পরাণ'ল'য়ে সকলের মুখ চা, 

কেহ তো আমার গাণে ফিরেও চাহিতে ন।ই। 

_লুটায়ে যাহার মামি পড়ি চরণের তলে, 

উপহা'সি সেই পুনঃ চলে যায় পায়ে দলে। 

কেহতো৷ আসে না কাছে জ!লিতে আশার আলো, ই. 

জনম দুঃখী বলেই কেহন্তো বাসে ন। ভালো। 

কেহতে! সাস্বন৷ করি বলে নাকে। একবার, 

মুছাতে আসে না প্রভূ! দুছাতে এ আধিদার | 

সকলে তাজেছে মোরে কেহতো। আমার নয়, 

অতাগ! দেখে তুমিও ত্যজিবে কি দয়াময়? 

ছোট বড় তঝ কাছে পায়গে। সমান নে, 

দিবে নাকি কোল প্রভূ! জুড়াতে তাপিত দে£ ? 
লও ষর্দি লও নাথ! তত্ব ও প্রশাস্ত কোলে, 

জগৎ জুড়াবে ওগো । এ চির অভাগা মালে ॥ 

শ্রীশিশির কুমার বকৃলী। 



.বিচার। 
১। স্পরককদিকে প্রেমময়ের অহেতুক প্রেম ও করণাশ্রপ্লাবিত মধুর বদন, 

অপর দিকে পাপের সহস্র প্রলোভন ও কুহুকিনী সংসারাসক্ির মোহিনী মত; 

এই উভয়ের মধ্যে তু'ম কিচাও? নন রর 

২। এক দিকে অনন্ত ক্ষমা, অপর দিকে অনস্ত অপরাধ, অকৃতজ্ঞ বিশ্বাস 

ঘাতক, আর চৈতন্ত সঞ্চার হইবে কখন? 

৩। এক কে ব্রহ্মচর্য্যের তেঃপৃর্ণ বিমল সৌন্ধ্য, অগর দিকে ক্ষণিক 
ইন্জিয় সুখের অবণ্তন্তাবী পরিমাণ মর্কটত্বলাভ, ভ্রান্ত মন, এ উভয়ের কি 

চাও? | 

৪। ইন্দ্রিয় শক্তিলোপ, আক, পার অপম্মার, উগ্মাদ, কুষ্ঠ, 
কূমিসংকুল ক্ষতরোগ প্রভৃতি বীভৎস ও কুৎসিত রোগ সমুছে 'াক্রান্ত মন্ু্ 
দিগের ইহ্কালেই ভীষণ নরক ভোগের কথ। একবার চিন্ত! করিয়া দেখ! 
মৃঢ়, পিশাচ, এখনও কি পাপানুষ্ঠানে বিরতি জন্মে না? 

৫| স্বয়ং অনুষ্ঠান না করিয়া অপরের সঠিত ধন্ম বিষয়ে তর্ক করিবার 

অথবা অপরকে উপদেশ দিবার তোমার কি অধিকার আছে? ভণ্ড একবার 

আপনার অস্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। 

৬। ভোগ স্থখ ও ইন্দিয় তৃপ্তি তো। পশ্বাদি জন্মেও নেক গামা ও 

পাইবে । ছুলভি মন্থুষ্য জন্ম কি এইরূপেই অতিবাহিত করিবে? ৩ 

৭। সাধনক্ষম ও কর্মক্ষম ভীগনের অর্ধেক তো পুর্ণ হইল-_-অবশিষ্ট 
অর্ধেকের মধো নিদ্রা ও রোগাদি ' আছে । এখনও আলম্ত মোহনিদ্রার বশীভূত 

থাকিবে? সা 

৮। পিতা, মাতা, ভরত, ভগ্মী, বন্ধু, বান্ধন ও আত্মীয়__ ম্বঞজনাদির মুখের 
দিকে একবার চাছ্িয়। দেখ !-এই সকল প্রিয়জনের দ্ষেহ, ভক্তি ও প্রণয়ের কি 
এই তিদান ?র্তোমার ধর্ম ও পুণোর, উপর তাহাগেক্স প্রীতি ও' আনন্দ 

কতদুর নির্ভর করে একবার 'ভাবিয়া দেখ! ও 
৯। বৈরীগা ও ধর্মভাবের সামগিক উদ্দীপনায় যশঃ প্রতিপত্তি শর ৫ | 



১৫৯ উত্সব । 

সখ সম্পর্দের পথতো৷ ইতি পূর্ব র্ধ হইয়া গিয়াছে? ছায় মুড, এখনও কি 

পরকালও নষ্ট করিবে? 

১০1 দিবাস্বপ্র চিত্তবিক্ষেপে আনয়ন করিয়া! এখনই সর্বনাশ করিবে । 
অতএব ছায়!ময় কল্পনা! জগতে বিচরণ করিতে এই বেলা'বিরতষ্জ; তাহার 

উপর আবার মায়। জগতের স্থষ্টি কেন? যাছাদের হৃদয়ে সদ্ণন্তব তন্বের বিমল 
' সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিতে অক্ষম, তাহা রাই মায়ামনী ক্রনার 

কুহুকে মুগ্ধ হয়--মাবার যাহার মায়াময়ী কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হয় তাহাদের 
ব্বতঃই সদবস্ততত্বের বিমল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে ক্রমশঃ অক্ষম 

হইয়৷ পড়ে 

১১। জগতের চিন্ত। তরঙ্গের উপর তোমার চিন্তার গ্রভাব কতদূর 

একবার বিচার করিয়া দেখ ! এখনও কি কলুষ চিন্ত| হৃদয়ে পোষণ করিয়া 

জগতে পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠার কণ্টক স্বরূপ হইবে? 

১২। একটি পাপ আব একটি পা* ডাকিয়া আনে, ইহাই পাপের 

স্বাভাবিক ধর্ম । ব্রঙগনর্সেের হানি করিণে নষ্টবীর্যধা ও শক্তি আনয়ন করিতে 

ংসাহার আবশ্তক হয়! পড়িবে, স্ুতাধাং প্রাণিহিংসা হওয়! সম্ভব। বাসনার 

দ্বার কখনই বাসনার মুলোচ্ছেদ হইতে পারেন! ; ঘ্বতাহুতির দ্বারা অগ্রের স্তায় 
উহ] বর্ধিত হইয়া গাকে। প্রবৃত্তিকে পরিহাব করিয়! -প্রাণপনে |নবৃত্তির 

অঙুষ্ঠান কর। 

*« ১৩ লুদ্ধচিত্ত এখনও মাংসাহারে কচি? ভোমার এ দগ্ধ উদরের পরিতৃপ্তির 

এলে কোন হৃদয়ে প্রাণরূপী ব্রদ্ধার স্মরণ করিয়! প্রিয়তমকে রী খাস নিবেদন 
বি হায়! হার! ! এই লকল জীবের অস্তিমকালীন চিত্তের ভয় কাতরত। 

প্রাণ রক্ষার জন্ঠ ব্যাকুল চেষ্টা এবং পরিশেষে নিষ্ঠ,র মানব হস্তে ভীষণ যন্ত্রনাময় 

পরিণাম একবার ম্মরণ করিয়া লও । ও জলচর জীব নির্্। উদার হৃদয় 

ম্থশীতল জলাশয়ে তাহার স্বচ্ছন্দ বিচরণ হইতে বঞ্চত হইয়! কি নিদারুণ কষ্টে 

পলে পলে দগ্ধ হইয়া তাহার জীবলীল। গবসান করিয়াছে । এ পন্দী স্ুনীগ 

আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচৎণে বঞ্চিত হইয়! জন্মের মত যুখত্রট স্গিহীন ও আনন্াটাত 
হইয়। পড়িয়াছে__দুখে-প্রিকাশ করিতে সমর্থ হউক বান শ্রউক ন্অন্তিস/কালে' 
নির্দয় মানব, হস্তের বিষময় কঠিন মাঘাক্ে অন্ত তাহাসি হাদয়' কোন কুরবীর- 

৷ উঠিয়াছিণ এ ছাগ বা মেষ মৃত্যুর গ্রাকালে ফর দিকে 



বিচার। ৯১৫১ 

. বিশ্ফারিত চক্ষে সহায়হীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! কিদ্হতাশ বাঞ্রক কঠেই আর্তনাদ 

করিয়াছিল এ হতভাগা বন্য পণ্ড তাহার স্বাধীন বিহার ক্ষেত্র পাস্তিমর আশ্রয় 

স্থান, প্ররশাবক, অথবা! সঙ্গি ও সঙ্গিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি কাতর হৃদয়ে 

বং বির তীষণ যস্ত্রণ।তেই ন! ইহুলীল। সাঙ্গ করিয়াছে। 

38 । সু/য়রে মায়! মুগ্ধ নুন্ধ চিত্ত, এই কি তোমার অথয় ব্রন্ধে বিশ্বাস? 

এই কি তোমার তক্তি? সুখাস্ সুপেয় ভোঞ্য দ্রব্য সমূহের রস কি প্রিয়তমের ' 
'অধর স্ধা হুইতেও মধুর? ছায়! হায়!! এ দেখ লক্ষ লক্ষ দীন, হুঃখী, 
নিরাশ্রয় অত্যাচার গীড়িত নিরন্ কঙ্কাপসার ব্যাধি জর্জরিতগণের শরীর আশ্রয় 

করিয় (প্রশ্নতম “দরিদ্রনারয়ণ” ক্ষুৎকম চক্ষের কাতর দৃষ্টিতে তোমার সেবার 

প্রতীক্ষা বসির আছে। ছি! ছি!|নিপঞ্জ প্রতারক, বিশ্বজগতের লজ্জা! 
বস্তও কি তোমার স্বার্থ কলগ্গত উদাদীন হৃদয়ের লঙ্জ! নিবারণ করিতে 

পারে? ্ 

১৫। যাহ! হিতকর ও সত্য তাহা যথা যোগ! সুযুক্তির সহিত সরল হৃদয়ের 

ভাষায় বলিয়া! মাও। তাহাতে যদি কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করিতে ন! পার 

তবে তৎক্ষণাৎ নীরব হও । বুথ! বাক্যাড়ম্বর বা জটিল তর্কজালে কাহারও 

হৃদয় স্পর্শ কর! যায় না তাহাতে আপনারহ সর্বনাশ হয় মাত্র। বিবেক, 

বৈরাগ্য, ক্ষমা ও অহিংসার সৌন্দর্য এবং মছিম! যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে 

পারে না মায়া মুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ মূর্খ বা প্িত মুর্খের চক্ষের চক্ষে মিথ্যাই সত্যরূপ, 
অনিত্যই নিত্যরূপ, অ্শবই শিবরূপ, এবং কুৎসিতই সুন্দররূপে প্রতিভাত 

হয়। 
১৬। নির্ব্বোধ সাবধান ! ভাবের ঘরে চুরি করা চলে না। ছি! এ 

আত্মপ্রতারণা করিয়া অহরহ নিজেই নিজের সর্বনাশ করিতেছ। 

১৭। মুহূর্তের পর মুহর্ত--দিনের পর দিন- মাসের পর মাস--বৎসরের 
পর বৎদর হু হু করিয়া চলিয়াছে। কোথাপ় বা সাধন? কোথায় বা 

সিদ্ধি? ৃ 
১৮। শীতীরিক শ্রম, অধায়ন এবং বিবিধ গ্রস্থপাঠ সাধনা নঞ্র-মলিন 

চিত্তে ভাবুকত! গুণ, প্রার্থন। সাধনা নহে--পুন পুনঃ মাতার :ক্রোড়ে ছুটাছু্ী 
করিয়া মাবৈ মাঝে তৃষ্ার্ধ প্রাণে শাস্তিদানের জন্ত উপাসনা সাধনা নহেু-নিয় 
আসন*কিনাীতু দির বাহ অনুষ্ঠানও সাধনা নহে। মূর্খ! বুড়ি 



সাধনার বৃথা অভিমান দূরীভূত কর। প্রিধতমকে -এ সকলের দ্বার! ভুপান 

যায় না। সংসারে আদক্জি ত্যাগ, কামিনী কাঞ্চনে মোহ পরিহ।র, কায়মুন্ুকে। 

পবিত্রতা, মোক্ষম্পৃহ! পর্যান্ত অবহেলা! ও পরিহার বৈরাগা দা বিবেক [9 
অথও ব্রহ্মচর্ধ্য দূত মন্কাবী্ধ্য, অলস্ত সত্যানথরাগ, ধান,প্রবণত়।.৪*ওপ্রমের 
গ্রতিষ্ঠাই যথার্থ ধর্মমজীবনের পরিমাপক। 

১৯। আজই তোমার যদি মৃত্যু হয় তণেকি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, নিঃসক্কোচ 
পবিত্র চিত্তে প্রাণ।রামকে স্মরণ করিয়া আনন্দের হাপী প্রিরতমের 
কণ্ঠলগ্ন হইতে পারিবে ? 

২০। এ দেখ, প্রেমময়ের প্রেমমুর্তি তোমায় আলিঙ্গন করিতে উগ্ভত হইয়া 
করণ দৃষ্টিতে ছল ছল নয়নে তোমার সন্মুখে দণ্ডায়মান। 'ছি! ছি | কত 
এখনও কি উদাসীন হইয়া থাকিবে? 

| শাস্তিঃ শাস্তিং শাস্তিঃ॥ 

 শ্ীশিশির কুমার বক | 

গোরক্ষপুর | 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী. কৈকেয়ী। 
| (পূর্বানুবৃতি ) 

হে নিষাদ--নৃহদ্, মিত্র, অরি, উদাসীন, দেষ্য, মধ্যন্থ, বান্ধব এই সমস্ত 

আগুন আপন আচরিত কর্মই যুটাইয়। দিতেছে এইরূপ ভাবনা করিতে হুইবে। 

ষাহার। বিন! প্রয়োজনেই স্নেহ করেন যেমন পিতামাত। তাহারা নুহদ্ ) কিছু 
স্বার্থ রাখিয়! যে ন্লেহ__তাহ। মিত্রের কার্যয ; বিন! প্রয়োজনে যে শক্রতা করে সে 

অরি) শক্রতাও নাই, মিত্রতাও নাই ইহা! উদ্দাসীনের ভাব? স্বার্থ জন্ যে 

শক্রুত। ইন! ছেষ্য ; বিবাদ বিষয়ে যিনি সান্ষী তিনি মধ্যস্থ আর বিবাহাদি স্বারা 

যে ষম্বগ্ধ তাহ! বান্ধব ভাব। এই সমস্ত সুহৃদ মিত্রতাদি ভেদ যেরূপ যেরূপ বর 

দ্বারা হয় সেইরূপ যিন সুখ কর্ম করিতেছেন উহার সুখ আর যিনি অগ্তকে 

£খী করিবার কর্ম করিতেছেন তিনি ছুঃখ পাইবাঁর জন্ত সদসৎ সঙ্গ পাইয়াছেন। 
মানুষ বিরক্ত হইবে কাহার উপর? সুখ ছুঃখ, যে মানুষ পায় তাহা আপন 

কর্্ান্ুস।রেই পায় ইহাতে কাহারও অপরাধ নাই। 

মানুষ পূর্বরৃত আপন আপন কর্মের অধীন বলিয়৷ যেমন যেমন স্থথ বা ছুঃখ 

প্রাপ্ত হয়, তাহা! ভোগ করিয়া সুস্থ মন হউক, অর্থাৎ যতদিন স্থথ ভোগ না 

করে ততদিনের ভোগের রাগ ব|! আকাজ্ষা। থাকে আর যতদিন ছুঃখ ভোগ 

না করে ততদিন তাহাতে দ্বেষ থাকিয়। ষায়, ভোগের পরে তবে মানুষ রাগঘেষ 
রহিত হয়--সেইজন্য সুখ ও ছুঃখ যাহ। যাহ পূর্ববৃকর্মানুসারে আইসে তাহ! ভোগ 

করিয়া স্বস্থমন হওয়া উচিত, প্রর্ৃতিই সখ ছঃখ ভোগ করাইয়! যখন রাগে, 
ক্ষয় করিয়৷ দেন তখন আর মনকে অস্ুম্থ রাখা উচিত নহে। হে সথে! 

না আমার স্থখ ভোগের ইচ্ছা! আছে, ন৷ ছুঃখ নিবৃত্বিরই ইচ্ছা আছে, দৈববশে 

স্থখই আন্গুক বা ছঃখ না আসক আমি কোন ভোগের বশে নই অর্থাৎ তত্ব 
জান! থাকিলে জানা যায় আমিই যখন কর্ম ভোগের বশে নই তখন আমার স্বামী 

রাম কিরূপে কর ভোগের অধীন হইবেন? অহঙ্কার বিমুঢ় জীব আত্ম! কর্ম 

ভোগের অধীন বলিয়া সুখ ছুঃখ প্রাপ্ত হয় কিন্তু ঈশ্বরকে সখ ও ছুঃখ স্পর্শ 

করিতে পারেন! এই জন্ত দেবী কৈকেয়ীকৃত ছুঃখের সহিত রামের কোন সম্বন্ধই 

নাই। আরও দেখ সকল জীবের ব্যবস্থ। দেখিয়া! তোমার বিষাদ করা উচিত 
হয় না কারগ ফোঁদেশে বা যে কালে এবং যে কারণে যে কেহ শুভ 3 ১ 



১৫৪ উগুসব। 

কর্ম করে তাহার ফণ অবশ্যই তাহাকে ভোগ করিতে হয়-_-তাহার অন্যথা কখন 

হয় না এই হেতু শুভাগুভ ফলের উদয়ে অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তিতে হর্ষ বা 
বিষাদ কিছুই করা উচিত নহে কারণ ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সুর বা অন্ুর 
কাহারও সামর্থ্য নাই। সকল কালেই পুরুষ স্থখ ও দুঃখের সহিত যুক্ত 
থাকিবেই কারণ, যে কারণে 'এই মনুষ্যশরীর পুণ্য আর পাপ এই দুই হইতে 

উৎপন্ন সেই কারণে এই শরীর সুখ ও ছুঃখের সহিত যুক্ত । আবার এই যে 

স্থথ ও দুঃখের সহিত মানুষ যুক্ত হইয়া আছে তাহারও প্রকার এই যে মুখের 

অনস্তর হুঃখ আইসে আবার হুঃখের অনন্তর সখ আসিয়া থাকে--এই ছুই সব 

গ্রাণীর অলঙ্বনীয় অর্থাৎ কেহই ইহাদ্দিগকে লঙ্ঘন করিতে পারে না-_-দিন 
রাত্রির গমনাগমন যেমন সেইরূপ । আরও দেখ বিষয় ও ইন্দ্রিয় সধন্ধ হইতে 

যে সুখ ও ছুঃখ জন্মে সে সমন্তই ব্রিগুণাআ্মুক ইহাতে স্থখের মধ্যে হুঃখ এবং 

£খের মধ্যে স্থথ অবস্থান করিতেছে ; ইহার! জল ও পঙ্কের মত মিলিত রহিয়াছে 

এই জন্ত এই ছুইই ত্যাগের যোগ্য। তগবান্ পতঞ্জলি এই জন্তই যোগ স্থত্রে 

বলিয়াছেন ণ্পরিণাম তাপ সংস্কার ভ্বঃখৈগুণবুত্তি বিরোধাচ্চ ছুঃখমেবসর্ববং 

বিবেকিনঃ” ২1১৫ অভিপ্রার হইতেছে এই যে বিষয়সুখ ত্রিগুণময় আর গুণ 

- সমুহের বৃত্তি বা উপজীবিকাও চঞ্চপ--কোন কালেই এক ভাবে স্থির থাকেনা) 

সুখ সন্বগুণ ভিন্ন হয় ন| এই জন্য বিষয় € ইন্দ্রিয় যোগে যখন মুখ উৎপন্ন হয় 
আর এ সময়ে রজোগুদের বৃত্তি বুদ্ধিতে সত্ববৃত্তি আবৃত হওয়ায় স্থখ নষ্ট হইয়! 

যায়। এরূপ আবার তমোগুণের বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নিদ্রা আলম্ত প্রমাদ 
দ্বার! সান্বিক বৃত্তি থাকতে পারেন! । আরও দেখ নিদ্রাতে চিত্ত লয় হইলে নিদ্রাতে 

সুখ হয় কিন্ত রজোগুণের বৃত্তি জাগিলে যখন স্বপ্ন আইসে তখন উহাতেও স্থথ 

থাকেন! ; বিশেষ রজোগুণ বিশিষ্ট পুরুষের চিত্ত স্থির থাকেন! বলিয়া উহাতে স্থুথ 
হুল্লভ-_-এই ভাবে গুণবৃত্তির বিরোধে বিষয় স্থখ যাহ! তাহা ছুঃখই। অথবা 

সত্বগুণের বৃত্তি হইতেছে শান্ত, রজোগুণের বৃত্তি ঘোর এবং তমোগুণের বৃত্তি মুঢ় এই 
তিনবৃত্তির পরম্পর বিরোধ থাকায় বিষয়ন্খ মাত্রই ছুঃখ। 

এই সমস্ত কাঁরণে জ্ঞানীপুরুষ ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে কিছুমাত্র হ্র্যমুক্ত হুননা 
এবং অনিষ্ট বস্ত প|ইয়াও মোহ্প্রাপ্ত হনন। কারণ “সর্বং মায়েতি ভাবনাৎ* 
সবই মায়! এই ভাবন! তিনি সদাসর্বদ| রাখেন। 

*ছলক্ষমণয়োরেবং ভাষতে বিমলং লভঃ* লক্ষ্মণ ও গুহ এইরূপ কথোপকথন 
ক্রিভেছেন। দেখিতে দেখিতে আকাশ বিমল হইয়া ভাঙিয়। উঠিল । 
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এই সুখ ছঃখের বিচার জীবনে যে কতদূর শান্তি আনয়ন করে তাহ! যিনি 

অভ্যাস করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন । এই সমস্ত উপদেশ এত মহামুণ্য 

বণিয়।ই আমরা রাম।য়ণ তুলসী মঞ্জরীর বিশিষ্ট ভ্রগর আপনার মধুময় গুঞ্জনে এই 

সংবাদই যেভাবে দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধত না করিয়া থাকিতে 
পারিল|ম ন|। ্ 

ক।হু ন কোউ দুখন্্রখ কর দাত। ; নিজকলৃতকন্ম ভোগ সব ভ্রাতা ॥ 

মোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা) চিত অনহিত মধ্যম ভ্রম কন্দা ॥ 

জন্মমরণ জইলগি জগজীলু; সম্পতি বিপতি কর্ম অরু কালু॥ 

ধরণী ধাম ধন পুর পরিরারু; স্বর্গনরক জইলগি ব্যবহাক ॥ 

দেখিয় শুনিয় গুণিয় মনমাহী) মোভমূল পরমারথ নাহী॥ 
স্বপনে হোই ডিখারী নৃপ, রঙ্ক নাকপতি হোই। 

জাগে লাভ ন হানি কচ্ছু, তিমি প্রপঞ্চ জগ জোই ॥ 

অস বিচারি নহি কীজিয় রোম, কাহুহি বাদি নেয় দোযু॥ 

সুখ বা দুঃগ কেহই কাহাকেও দিতে পারে না, হে ভ্রাতঃ নিজ নিজ কর্ন 

ফণই সকলে ভোগ করে । ভাল মন্দ যোগ ভোগ বিয়োগ হিত অহিত উদাসীন 

ভাব সমন্তই ভ্রম জাল মাত্র। যতদিন হইতে এই বিশ্ব ততদিন হইতেই জন্ম 

মরণ সম্পদ বিপদ কণ্ম আর কাল; ভূমি, ধাম, ধন সম্পদ পরিবার, স্বর্গ নরক 

ব্যহীর মাত্রেই চলিতেছে । এই সকল দেখ শুন মনে মনে বিচার কর; এই 

সমস্তই মোহমুল-_ইহার কিছুই পরমার্থ নহে। স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয় আর 

দরিদ্র ন্বর্াধিপতি হয় কিন্ত জাগ্রত হইলে দেখে লাভহানি কিছুই হয় নাই-_. 

সেইরূপই মায়! প্রপঞ্চ এই সমস্ত । এই বিচার কর--কাঠারও উপর বৃথ| ক্রোধ 

করিওনা--কাহাকেও বৃথা দোষ দিওনা । 

মোহনিশ! সব সে! বনিহারা, দেখাহ স্বপ্ন অনেক প্রকার! ॥ 

হি জগজামিনী জাগহি যোগী, পরমারথী গ্রপঞ্চবিয়োগী। 

জানিয় তব ই জীব জগজাগা, জন সব বিষয় বিলাস বিরাগ! ॥ 

হেই বিবেক মোহ ভ্রমভাগা, তব রথুনাথ চরণ অনুরাগ! ॥ 

সখ! পরম পরমারথ এহ্, মনক্রমবচন রামপদ নেছ ॥ 

রাম ত্র পরম্ারথরূপা, অবিগত 'অলখ অনা অনুপা। 

সকল বিকাররহিত গতভেদ!, কছি নোতি নেতি নিরপহি বেদ! ॥ 
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ভক্ত ভূমি ভূম্থুর হুরভি স্থুরছিত লাগি কপাল। 

করত চরিত ধরি মনুজ তনু, সুনত মিটছি জগলাল ॥. 

সথা সমুঝি অস পরিহরি মোহ, সির রঘুবীর চরণ রাত হোছু ॥ 
সকল লোক মোহের নিশায় শান দেখ--আর অনেক প্রকার স্বপ্ন ইহার! 

দেখিতেছে। কেবল ধাহার৷ যোগী তীহারাই মাত্র এই জগতরূপ রাত্রিতে 

জাগিয়া থাকেন-- এই সমস্ত পরমার্থপ্রয়াসী যোগীই প্রপঞ্চ ছিন্ন করিয়াছেন। 

তখনই জানিও জীব জাগ্রত হইয়াছে যখন ইনি বিষয় বিলাসে বৈরাগ্য লাভ 

করেন । ইহ! হইলেই বিবেকের উদয় হয়, মোহ-ভ্রম পলায়ন করে--আর 

ইহাতেই রথুনাথের চরণে অনুরাগ লাগে। হে সথে! ইহাই পরম পুরুষার্থ_ 
রখুনাথের চরণকমলে কায়মনোনাক্যে লাগ্রিয়। থাকাই পরমার্থ। রামই ব্রহ্গ-_ 
তিনিই পরমার্থরপ ; তিনি অনাদি, অলক্ষ্য, উপমারহিত, ছুজ্ঞেয়। তিনি সকল 
বিকার রহিত, তাহাতে কোন ভেদ দুষ্টি না । পনেতি” “নেতি” বাক্যে বেদ-- 

সকল ইহাকেই নিশ্চয় করেন। ভক্তকে, পৃথিবীকে, ব্রাঙ্গণকে, গাভীকে এবং 
দেবতাকে রক্ষা! করিতে দয়াময় রামচন্দ্র মানুষ মুর্তি ধারণ করিয়া আপন পবিজ্র 

চরিত্র মত আচরণ করেন-_ইহ!র চরিত্র এবণে জগদিজ্ত্রজাল মিটিয়। যায়। হে সথে ! 

এই সমস্ত বুঝিয়! মোহ ত্যাগ কর, সীতারাম চরণকমলে তোমার মতি হউক। 
আরও--"কর্মবচন মন ছাড়িচ্ছল জবলাগি জনন তুম্হার । 

তন লগি সুখ স্বপনে নেহী কিয়ে কোটি উপচার ॥ 

কর্মে, বাক্যেও মনে ছল কপট ছাড়িয়া যতদিন না রামের হুইবৰ ততদ্দিন 

হাজারও সেনা করি স্বপনেও ম্থখ পাইব না” 
কহুত রামগুণ ভ। ভিনুদারা। 
জাগে জগমঙ্গল দাতার! ॥ 

রামগুণ কীর্তন করিতে করিতে প্রভাত হইল আর জগতের একমাত্র মঙ্গল- 

দাত! শ্রীরাম জাগ্রত হইলেন। 

শর্ধরী প্রভাত হইল। ভগবান্ লক্ষাণকে বলিতে লাগিলেন-_ 
ভাস্করোদয়কালোহসৌ গত! ভগবতী নিশ।। 
অসৌন্ুকক্তে। বিহগঃ কোকিলম্তাত কুজতি ॥ 
নহিণানাঞ্চ নির্ঘোষঃ শয়তে নদতাং বনে । 
তরাম জাহ্ববীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্ ॥ 

লক্ষণ ভগবতী রাত্রি অতীত হইয়াছেন, হূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হুইল তাত! 

এ শুন ক্ৃষ্ণবিহ্ন কোকিল সকল কুজন করিতেছে আর অরণামধ্যে নিনাদকারী 
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মমুরগণের কেকারব শ্রুতিগোচর হইতেছে । সৌম্য আইস আমর! সত্বর এই 
শীঘ্রগ! সাগরপথগামিনী গঙ্গ। পার হই। শ্রীভগবানের মুখ হইতে আগত, প্রভাতের 

এই বর্ণনা এত স্বাভাবিক, য়ে ইহা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আমিও বনমধ্যে 
এই কোকিল কুহুরব শুনিতেছি এবং ময়ুরগণের « কেউ” ”কেউ” রব শুনিতেছি। 
হায়! কোথায় এই নির্জন বাস আর কোথায় এই সহরের ফিরিওলাগণের 

বিকট *পান্থা বরফ” চিৎকার আর পার্খস্থ বাটা হইতে “এও পিকিউ” ইত্যাদি 
কর্ণজালাকর শব্দ। ভগবন্ কখন কি নির্জনবাসে শুধু সীতারাম সীতারাম 
করার আকাঙ্্! মিটিবে ? 

ব্নব্বাস পর্বের চ অধ্যায় । 

স্মন্ত্র বিদায় জটাধারণ ও গুহ বিদায় । 

প্রথং বিহায় পঞ্ঘান্ত গমিষ্যামো মহাবনম্* বান্সীকি। 

রামের আদেশে গুহ নৌকাসজ্জা করিয়া আনিলেন। গুহ! তোমার 
প্রযত্বে আমি পূর্ণকাম হইলাম _এই বলিয়৷ রাম গুহকে তাহার সমস্ত দ্রবা নৌকায় 
তুলিতে বলিলেন। রাম তখন বর্ম ধারণ করিলেন এবং তুণীর খড়া শরাসন 

গ্রহণ করিয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত গঙ্গানতরণ পথ দিয়া গমন করিতে 

লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র রুতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন 

কুমার! এক্ষণে “কিমহং করবাণীতি” আমি কি করিব আদেশ কর.। 

ভগবান্ তখন সকল দুঃখহারী দক্ষিণ করে সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন 
স্বমন্ত্র! তুমি শীঘ্র প্রমাদ্দ বিহীন হইয়৷ পুনরায় রাজার নিকটে গমন কর। 
আমাকে রথে আনয়ন কর! এই পর্য্যন্ত শেষ হইল, এখন আমর! পদব্রজে মহাবনে 

প্রবেশ করিব। প্রতিগমনার্থ অনুজ্ঞাত হইয়! শুমন্ত্র নিতান্ত আর্ত হইলেন-_ 
হইয়া বলিতে লাগিজেন পুরুষ ব্যাগ্র! যে দৈব প্রভাবে ভ্রাতা ও ভাধ্যার সহিত 
তুমি সামান্ত ব্যক্তির স্ায় বনবাসী হইতেছ ইহলোকে কেহই গেই দৈবকে 
অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার যখন এইরূপ ছুঃখ আদিল তখন আমার 
মনে হয় ব্রহ্গচর্যা, স্বাধার, মুত! ও মরলতার কোন ফলই নাই, বলিতে কি এই 

কার্য করিয়৷ তুমি ত্রিলোক জয় করিবে ও সর্বোৎকর্ষত! লাভ করিবে। আর 
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আমর! হত হইলাম--ঝরণ তোমার সহবাসে বপ্লিত হইলাম) অধুনা মামা- 

দিগকে সেই পাণীয়সী কৈকেয়ীর বশবর্তী হইয়। নিতান্ত ছুঃখভাগী হইতে 

হইবে। নুমন্ত্র নিতান্ত কাতর হইয়!_রামকে দুরদেশে যাইতে দেখিয়া 

বহক্ষণ রোদন করিলেন।' রোদনে' ক্ষান্ত হইয়া সুমন্ত আচমণ করিয়া. 
পবিত্র হইলে রাম মধুর বাঁক্যে বলিতে লাগিলেন "নুমন্ত্র! আমাদের বংশে 
তোমার মত সুহৃদ আমানের আর কেহ নাই; যাহান্সে পিতা শোকে অধীর 

ন! হন তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। আমার বিয়োগ দুঃখে হত চেতন, 
বৃদ্ধ, জগতীপতি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিলেন না বলিয়৷ অতান্ত 

বিষ এই অন্তই আশি তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। রাজা কৈকেয়ীর 
প্রিয় সম্পাদনার্থ ভরতাভিষেক প্রভৃতি যাহা যাহ! তোমাকে করিতে আদেশ 

করিবেন তুমি নিঃশঙ্কচিন্তে তাহা করিও । রাজাদের মন কোথাও প্রতিহত 
না হয় সেই জন্যই তাহার] রাজ্যশাসন করেন। পিতা যাভাতে কোন নিষয়ে 

অস্থখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল না হন তুমি তাহাই করিও । 

যিনি পুর্বে কখন দুঃখ দেখেন নাই, যিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তুমি আমার সেই 

জিতেন্দড্রিয় আধ্য পিতাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া! আমার হইয়। এই কথ! 

বলিও যে আমি ও লক্ষ্মণ যে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইলাম, আমরা যে অরণ্য 
বাদ আশ্রয় করিলাম তন্িমিত্ত আমর! কিছু মাত্র দুঃখিত নহি । চতুদিণ বৎসর 

অতীত হইলেই তিনি আমাদিগকে জানকীর সঠিত পুনরায় দেখিতে পাটবেন। 

স্থমন্ত্র! তুমি আমার পিতা, মাতা ও কৈকেরী প্রভৃতি বিমাতাগণকে আমাদের 

সকলের প্রণাম 'ও আরোগ্য বার্তা গ্রদান করিও । 'মার রাজাকে বলিও যেন 

তিনি ভরতকে শীঘ্র আনয়ন পুর্বক রাজ্য প্রদান করেন। তিনি ভরতকে 

আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে আমাদের বিয়োগছঃখে আর 

অভিভূত হইবেন না। ভরতকে বলিও তিনি যেমন রাজার প্রতি 'আচরণ 

করিবেন সেইব্প যেন মাতৃগণের প্রতিও ন্যবহার করেন কৈকেয়ীকে যেমন 

দেখিবেন সুমিত্রা ও আমার জননী কৌশল্যাকে ও যেন সেইরূপ দ্রেখেন। ভরত 

পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অবশ্তুই 
শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।” 

সুমন্ত্র এইরূপে প্রবোধিত ও নিবর্তমান হইয়া ন্নেহ পুর্র্বক রামকে বলিতে 

লাগিলেন--“আমি শ্নেহ গ্রাযুক্ত 'অতীন ব্যাকুল হইয়া, স্বমী ভূত্যের রীতি অতি- 

ক্রম করিয়া যাহা বলিতেছি--গাহ! ভক্ত বলিয়! তুমি ক্ষমা! করিনে। 



গে 

- অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। | ৯ 

কথং হি তদ্বিহীনোহহং প্রতিযান্তানি তাং পুরীম্। 
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব ॥ 

তাত! তোমায় ছাড়ি তৌঁমার' বিয্লোগে পুত্র শোকাতুর| সেই তে 
আমি কিরপে প্রত্যাবর্তন করিব? 

স রাম মপি তাবন্মে রথং দৃষ্টা তদা! জন । 
বিন্বা-রামং রথং দৃষ্ট। বিদীধ্যেতাপি সা পুরী ॥ 

পূর্ধ্বে যে অযোধ্যা ও অযোধ্যাবাপী এই রথে রামকে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছে 
এখন সেই অযোধ্যা রাম শুন্ত এই রথ দেখিয়। কি বিদীর্ণ হইসজ যাইবে: 
না? যুদ্ধে রথী বিনষ্ট হইলে শুধু সারথিযুক্ত রথ দেখিয়া সৈম্ভগণ যেরূপ 
দীনভাবাপনন হয় আযোধা। আজ রামশৃন্ত এই রথ দেখিয়া কি সেরূপ, 
দেশ্ত প্রকাশ করিবে ন1? তুমি অযোধ্যা ছাড়িয়া কতদূরে আসিয়াছ কিন্তু 
প্রজাগণ মানসে তোমাকে দম্থুথেই যেন অবলোকন করিতেছে এখন 
আমাকে তাহারা রাম শূন্ত হইয়৷ য|ইতে দেখিলে নিশ্চয়ই নিরাহারে প্রাণত্যাগ 
করিবে। তোমার নিক্রমণ কালে তোমার শোকে প্রজাগণ কিরূপ হাহাকার 
তুলিয়াছিল তাহাত তুমি ' প্রত্যক্ষ করিয়াছ- এখন ভামাকে এক! ফিরিতে 
দেখিয়৷ তাহার! শতগুণ চীৎকার করিবে। হায়! আমি দেবী কৌশল্যাকে . 
কি বলিখ যে আপনার রামকে আমি মাতুল কুলে রাখিয়া! আসিলাম আপনি 
শোক করিবেন না? এইরূপ মিথ্যা কথা ত কখনই বলিতে পারিবনা__আবার 
আপনার রামকে বনে রাখিয়! আসিলাম এই অপ্রিয্ন সত্যও ত বলিতে পারিবনা । 
এই অশ্বগণ নিয়ত তোমাকে ও তোমার বন্ধুবর্গকে বহন করিয়া আসিতেছে-_: 
এখন এই রথ ইহারা বহন করিবে কিরূপে ? হে অন ! তোমায় ছাড়ি! আমি 
অযোধ্যায় কিছুতেই ফিরিয়া যাইতে পারিবন] তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে বনবাসে 
অনুমতি কর। যদি আমার প্রার্থনা না শুনিয়া আমায় পরিত্যাগ কর ৃ 
তবে তুমি ত্যাগ করিবামাত্রই আমি রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রাঘব 
বনেযে সমস্ত তপোবিগ্ন ঘটবে আমি রথ দ্বারা তৎসমস্ত নিবারণ করিব। .. 
তোমার জগ্ঠ রথচর্ধ্যাকৃত সখ লাভ করিয়াছি এখন তোমার প্রসাদে বনবাসের ... 
সখও প্রাপ্ত হই এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও-_অরণ্যে তোমার অন্থচর. . 
হইয়। থাকি ইহাই আমার ইচ্ছা । এই অশ্ব সকলও বনবাস কালে যদি তোমার... 
পরিচর্যা করিতে পারে তবে অস্তে ইহার! পরমগতি লাভ করিবে। আমি : 



নন নি তোমায় তি কোনমতে অযোধ্যান্তে গ্রবেশ উদর 

রং বলা । | বনবাস ০ গত হইলে তে পইয়া বা এই রথে অযোপ্যায় 

৪ মস্ত ভৃত্য । ভৃত্য যোগ্য অবস্থায় সর্বদা স্থিত আমাকে ত্যাগ করা তোমার 
চিত হইতেছে ন1 1” 
5 বুদ্ধ জুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ দীনভাবে বহু প্রকারে এইরূপ যাজ্ঞা করিলে 
ত্যান্ুকম্পী ভগবান্ বলিতে লাগিলেন “ভর্ভুবংসল ! আমার প্রতি তোমার যে 

রমা ভক্তি তাহা আমি জানি-কিন্ত শ্রবণ কর যে জন্ত আমি তোমাকে 

উসিযোধ্যাপুরীতে প্রেরণ করিতেছি । তুমি 'অযোধ্যায় ফিরিয়াছ দেখিয়া আমার 

কিনি জননী কৈকেয়ী প্রতায় করিপেন যে রাম বনে গিয়াছে। আমার 

রনবাসে তিনি সন্থষ্ট হইয়। ধান্মিক রাজাকে মিথাবাদী বলিয়া শঙ্কা করিবেন না। 
জি মার প্রথম কল্প_মুখ্য অভিপ্রায়ই এ যে আমার যবীয়সী অন্থা ভরতের 

রর সম্যক্রূপে রক্ষিত কাত পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। অতএব তুমি আমারও 

হারাগডের প্র়-সম্পাদনর্থে অযোধ্যায় গমন কর, গিয়। আমি তোমায় যাহ! যাহ 

পদ সকলকে 'অবিকণ তাগাই রর 1” 

ট ধারণ করিলেন। ভগবান্ তখন 'গুহকে ধর রারিগার, -সখে! রাজ্য 

রক্ষা অতি কঠিন-তুমি সৈম্ট, কোষ, রগ ও জনপদে দতত সাবধান হইয়া 

কব । : 
০১১ 

ক্রমশঃ 



শীগীতা। ) 
.. শ্রীুজ, রামদয়াল মজ্যদার এম এ আলৌচিত। | 
. . “মাতে ছিতকারিসীস শ্রুতি জীবের | চরমলক্ষ্য নিত্যাননাময় ধা নং পিধ দেখাই য় বলিতেছেন প্তমেব বিদিতবা িততামেতি ২ নাঃ পন্থা বিশুতেষ্যনার*' সেই পথে ' প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেনা বাক্য প্রয়োগে: গীতা বলিতেছেন “ম্মেকং শরণং ব্রজ” এই' উত্তেজনা ও আস্বাসথামীই রীগীতার' বিশ্যেত্ব। আলোচক তাহার, আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী নঈতা ্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কুপা ও অনু তি ৩ লাভ করিয়াছেন তদ্বার৷ তিনি প্রতি-; প্লোকের গভীর তব সমুহ সহলবোধ্য ভাষায় ্রশ্লোতরচ্ছলৈ বিবৃত করিয়াছেন। : অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্য্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই।' এই অভিমতের সতাঁসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সু সমাজকে সবিনয়ে, 

অন্থরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত ইইয়াছে। রি খের মূল্য বাধাই ৪০. টাকা, মোট ১৬।৭ টাকা |... 2; 
উৎস ষ্পাদক শ্রয়ুজ রামদয়াল, মঙ্গুমদার মহাশয় চে 
ক _অন্াস্ঠ গ্রস্থাবলী । -. 

নিন তৃতীয় সংহকরণ--_. ইিতগবাদের উত্তেজনা, ও আশাসবাসি,; 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ট ক্রীনীতা পাঠের শ্রয়াস। গীতাপরিচয় জগ 
অনেক পরিচয় বলিয়। দিতে পারিবে | গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্ীগীতার রসাস্বাদিন 
না করিয়! থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাল। বাধাই ১৪* আরবীধা ১০। 

ভদ্রা__২য় সংকরণ "মহাভারতের স্থভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই রস্থখামি 
আধুনিরি উপন্তাসের ছীচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জ্রীবনের র নবাস্থরাগ কোন দোষ 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে.উহ্া স্থায়ী, হয়, ্ স্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে, জীবের পতন ও. উত্বানের 
আলোচন! এতদূর চিত্বীকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজই উহা! পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হুইবেন এবং সাধক. তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিলেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা আমর! নিঃসফোচে বলিতে পারি-_মূল্য আবীধা ১ আনা 
বাধাই ৯৮ মাত্র। . . '.. 

কৈকেয়ী-_২য় সং স্করণ 4 দোষী বাকি ফিরপে অনতাপ করিয়া রাহ 
জ্রীতগবাদের চরপার্রন পবিত্র হইতে পারেন তাহা পেধাইবার জন্ গ্রন্থকার রামাক 
পের কৈরেনী রি অবলন্ধনে আলোক ও. আধারেররেখা সম্পাতে টির 
ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥* আনা মান্। 



. ৃ সাবিত্রী ও উপান। তত্ব_ত্ৃতীয় সংস্করণ।. পরিবর্ধিত, সুদৃ্ত এবং 

তাবোরদী রকি চিত্রসমবিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সর জাগিবামাত্র সতী 
সাবিত্রী ঘন হৃদয় জুড়ি বসেন। তাহার ত্যাগ, লত্যম, তিতিক্ষাঁ এব 

পুরুষকার যেন মুর্ধি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 

গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর ৫ যে অন্থুপম 
অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিব মাত্র কৃত-কৃতীর্থ হইয়া যাইবেন। অন্ধুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী / 

স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-ত্ বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্। । ূ 

মুল্য ] আনা মাত্র ৰ 

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ব উৎসব পত্রে গ্রতি মাসে একাশিত | 

হইয়াছে, শীত্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 

প্রীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-__এই পুস্তক নিত্য পর কি বাহির, 

কর গলে। আবীধাইয়ের মূল্য ২০ টাক। | অর্ধ বাধাইয্ের মূল্য ২৮* ডাকমাগুল 
স্বতত্ত্র। -পুম্তকপ্ধানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই-: 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বো প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই হুর্মুল্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, স্থন্দর করিয়া! বাধা সুতরাং যে মৃল্য নির্ধা- 
রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ হুইকে না । 

তুগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে মমস্তই.... 
সংগ্রহ ক্রা হইয়াছে।. দ্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত, হইতে পারিবেন 
. এইজ নিত্য পাঠ স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । . ৃ 

ৃ ইহাতে সমব্ত দেরতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে? সধ্যথণডে বেদাস্তের রঃ 
সরল, ব্যাখ্য। প্রশ্পোতিরচ্ছণে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্ত 
শী্রীচত্ী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি রথ | 

' সঙ্গে খীফিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্ঠটক হইবে না । : 7" - 
নিপ্ললিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রত্ধারথ গ্রস্তত আছে 1: | 

_. শ্রীধুক্ত জানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা--১২;(২) উচ্ছাসাঃ &* আন) 
৩) লক্ষমীরাণি--১।০৫৪) লোকালোক--১২ (৫) আহ্কিকম্-1*1 গর 
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্রািস্থা, পট আফিস, ১৬২নং বহুবাঁজার রী রূলিকাতা 
প্রত উষ্টোপাধ্যায, অবৈতনিক, ফাধ্াধক্ষ। " 
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স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্রীযুক্ত কার্ডিকচন্দ্র বস্তু এম-বি ও নৃপেক্দ্রকুমার 

বন্থ এম্-আর-এ-এস্ সম্পাদিতত£ওটবঙ্গের শ্রেষ্ঠঃপ্রবীন .. 

প্র পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক গণিত ও৪ুসংশোধিত | ' 

0 শুভ ১৩৩২সালেল্ল 7 

 স্বাস্াধর্্ম গ্হ-পঞ্জিকা 
প্রক্ষাশ্শিভ হইস্বাছে ! ২ শ। 

এ সেই পঞ্জিক, যাহার তুলন1 নাই, যা না পড়িলে বর্ণনা! করিয়া বুঝান 

যায় না, গতবারে: যাহা পড়িবার 5ন্) নু স্থলে কাড়াকাড়ি, ছুই এক স্থলে 

মারামারি পর্যান্ত হইয়!. গিয়াছে ! এবার ত্রিশ হাজার ছাপ! হইয়াছে । বঙ্গের 

সর্বত্র-সহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রত্যহ হুহু শব্দে বিক্রয় 

হইয়া যাইতেছে । 6... ৮ 1 

বিজ্ঞাপনের ছুই চারিটি চটকদার মামুলি.কথায় ইহার স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া 

বাতুলতা। মাত্র। ইহাতে আহার-বিার, আচার-বাবভারের কথা আছেঃ 

চাষাবাদের কণা! আছে, পল্লী-উন্নতির$ কথা আছে,» চিকৎসাব কথা আছে, 

ছাত্রদিগের অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনেরধুঁকথা আছে, উপার্জনের. সহজ উপায়-নির্দেশ 

অছে, গো-পালনের কথ! মাছে এবং লক্ষ কাজের কথা আছে। পুস্তকথানি 

আমুল পড়িতেই তিন..মাস কাটিয়। যাইবে।. তারপর নাঁরত-বিশ্রুত” সুপত্ডিত 

জেগাতিব্বিদগণ কর্তৃক-গণিতও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন:পর্জিকা ও -শীল্বানমোদিত 

বিধি ব্যবস্থাদি সাধারণের সুবোধ্য করিয়া! দেওয়! আছে । চা শুধু গৃহ-পরিকা 

.নয়, গহন্ছেল্স কল্যাশ-দীপিবগ, জ্ান্তিব্র মুক্তিসাধিক্া ! 

এবার পঞ্জিকা আকারে অনেক বুদ্ধি, পাইয়াছে__ও_ বহু নুতন বিষয় ও ছবি 

সংযোজিত ভষ্য়াছে। গৃহস্ত- একখানি (কালিয়া ঘরে রাখয়া দিলে অনেক 

অপব্যয়, বপদ-আপদ, শোক-ছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন |... শীঘ্র 

একখানি ক্রয় করুন। | ৃ ০ 

দারিদ্রা-ন্যাধি প্রগীড়িত বাংলার থরে ঘরে বহুন প্রচারের জগ্য আথিক ক্ষতি 

স্বীকার করিয্াও এই ছষ্ম স্পত প্ুক্টাপস্গুর্ণ অম্মুলন্য গ্রচ্ছে্ 

এল নাস্মমাঅ ম্ুল্য ০ শ্রুনিনক্াতি। শু. সফ্ত্ন 

শহক্ে ১ পচ আনল) হ্বার্স্য কনা হহইল্মাছেছ ' ডাক সাল 

প্রতিখানির ৬০ মাত্র।- ॥* আনার ডাক টিকিট .পাঠাইলে 'একথানে পাঠান ভয়, 

তিন খাঁণির কম-কাহাকেও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। ন্বিত্র জ্যম্বোগা, 

এতৌণ্উ আববস্যাব । | 

89 লহ আহা দ্রীউ, কলিকাতা 



বিজ্ঞাপন । 
পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াণ মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত রস্থাবলা কিভাষায়, 

গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌনর্্য উদঘবাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। নকল পুস্তকই সর্বত্র 
সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত । প্রায় সকল ুতকেরই- 
একাধিক. সংস্করণ হইয়াছে। 

এরা রেড ্ীছত্রেশর চট্টোপাধ্যায়? 
০ রা রো প্রস্থকারের পুস্তকা়লী | 
উ । ভা প্রথম ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] : / বাধাই 8০ 
২। রা ্ দ্বিতীয় টক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] 7 ্ 80 
৩।.. : *.-তৃতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ] ..”.. 80০ 
৪। তা পরিচয় € তৃতীয় সংস্করণ) বাধাই ১৭* আবীধা ১।০। 
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) খাহির 

হইয়াছে । মুল্য আবীধা ২২, ৰাধাই?২॥০ টাকাঁ। . | 
৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মুণ্য ॥* আট আনা 
৭। নিত্যৰ্দী বা মনোনিবৃত্ভি-_বীঙ্বাই পি ১০ আন! । 
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১০ 'আবধা ১ 
৯। মাগ্ড,ক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] রে আবীাধা ১1০ 

১০ | বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য--_ 
২॥০ আবাধা, অর্ধ বাঁধাই ২৪০, 

১১। সাবিত্রী ও উপাসনানতত্ [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ০ 

১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্ বাধাই ॥* আকাধা।* 

_ হিন্দুর উপামনা-তত্। 
প্রথম ভাগ দ্বিতীর সংস্করণ-- “ঈশ্বরের ম্বরূপ”-_মূল্য।* আন]। 

দ্বিতীয় ভাগ--দইশ্বরের উপাসনা”-_মুলা ।* আন! । 
গৌহাটার গভর্ণমেণ্ট প্লীভার স্বধন্মনিষ্ঠ__ 

রা শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুর বি, এল প্রণীত। 
এই হৃইখান্ধি পুস্তকের স্মালোচনা “উৎদবে” প্রকাশিত হইয়াছে | 

অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত। ধাহারা সাধন . ভঙ্জন ্বারা' 
জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন!) : 
এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক, ছুইথানি পাঠ কর! কর্তব্য বলিয়! মনে করি। 
| _লাধারণের উপকারের জন রী অতি অল্পই নির্ধা রিত হইয়াছে । 
এ 2 “প্রাপ্তি হান---“উৎসব* 'আফিস 



স্যানমুণাকভারিহ অুস্মেলার। চি 
১৬৬ নং বনুবাঁজার হ্বীট 

কলিকাতা । 

একমাত্র গিনি সোনার গহন! সর্বদা প্রস্তত থাকে এবং তাগ!, বালা ও. 
নেকলেস ইত্য!দি ২৪ ঘণ্টার মধ্ো প্রস্থত করিয়! দেওয়া হয়। আমাদের গহনার 

পান মর। হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দোখবেন । | 
রড 

ভীত তৃতীয় ষটক-দ্বিতীয় সংস্করণ। ৰ 

-স্বাক্ছিল্ হুহল্লাছ্ছে। 

মুন্য অবাহা ৪৯্বীহ্যাই ৪1০ 

ভি হারা অস্তরিম ১২ টাকা জম! দিয়! গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত, হইয়াছেন, : রঃ 

রর ঞ্ঁ টাকা বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভি পি ডাকে পাঠাইতেছি |. পু 

২ স্বাহারা অন্যান্য খগুগুলি এপর্যন্ত লয়েন নাই, তাহার! দয়! করিয়া ও 

| - আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইব । কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীত! প্রচার টার 



টি, দউৎসবের বাধিক:মু্য সংর | তি 
/রিসবযার মূল্য +/* আন! । নমুনার জন্ঠ //* :আনার ভাক টিফিট পাঠাইতে 
হয়) অগ্রিম সূল্য_ ব্যতীত, গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত করা হু ন1। বৈশাখ মাস হইতে 

“টচ্্ মাস পর্য্স্ত বর্ষ গণন! করা হাটি | | 

২ বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব” 
প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব “না পাওয়ার সংবাদ” না দিলে 
. বিনামুল্যে “উৎসব” দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিপে উষ্থা রক্ষা 

করিতে আমর! সক্ষম হইব না | | 

৩) “উত্সব”, সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 

কার্ডে” গ্রাহক-নন্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা! পত্রের 
ভত্তর দেওয়া! অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না। 

৪। “উৎসবের” জন্ চিঠিপত্র,টাকাকড়ি প্রভৃতি ক্গাশখ্যান্য্যন্ষ এই নামে 
পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দওয়া হয় না। | 

:€1  *উত্সবে” বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৯, অর্ধ পৃষ্টা ৩২ এবং 

সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাকা । কভারের মুলা স্বতন্ন বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
৬। . ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অনর্ক্ো্5 আুওন্য অর্ডারের : 

সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না। 

ৃঁ বতনিক কা্ধ্যাধ্যক্ষ__1. শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
অট এ ॥ জীকৌশিকীমোহন সেনগুঞ্চ। 

৭ ০০০০০-৪৫ 

পঁ 1 
ভ্ভান্লত্ু অ্ল্ম্ত্র 

. ীভ্ভ! স্পজলীল্্যান্ল | 
বাহির হইয়াছে । , 

ছ্িতায় সংস্করণ খু 

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্মস্পর্শী চি" 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুলি ॥ . 
বর্তমান সময়ের উপযোগী কৰ্য়া এমন ভাবে 

ঢু পুর্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার 

| ভাবের উচ্ছাীাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা্ডলি 
' | চির নবীন করিয়া অকিয়াছেন। | 

| মূল্য আর্বাধা ২২ বাধাই-ু২॥ ০. 



ররর সি রহ 2 রিনি ররর 
্ সপ পহনরর রি 

৮০প বর্ষ 7) শ্রাবণ, ৯৩৩২ সাল। [ ৪র্থ সংখ্যা। 
পর 

* শত শশার 

চা ২০১০৯" তত ইটিশ ই 

[রিল মি না 

পি. ৮ এলি সি রম 
শ্ছ ক ১ নর তর 4 

7 ডি 

মাসিক পত্র ও সমালেডিন 12... এ 
সাধষিক মুলা ৩. নিন টাকা । | ও 

সম্পাদক-__শ্লীরামদযাল মঙ্জুমদার এম, এ। 

সহকারী সম্পাদক-_জ্ীকেদারনাথ সাংখাকা বাতীর্থ | 

সূচীপত্র । 
১। অযোধ্যাক।গডে রাণী ৭। শিবরাত্রি ও শিবপুজা 

কৈকেয়ী ( পৃর্বান্ুবুত্তি ) ১৬৭ ( পুক্ববান্ুবৃন্তি ) ১৮৪ 

২। নীাশবা ১৯ ৮1 চঞ্চল মনকে গ্ির করিবার 

৩। শিক্ষা ১৭১ উপায় (পুর্ববানুবৃত্তি) ১৯০ 

৪। আত্মজ্ঞান ও অপ্যাজশাপ্প ১৭৫ ৯1 ভক্ভিষোগ ১৯৯ 

৫। আবিদা ও "আহঙ্কার ১৭৬ ১০ । রাসলীলা ২০৬ 

৬। গ্ভ-বন্ধু ১৮১ ১১। বটি জ.১৫৭ 
পপ পপ প্র আপ সপ অপ ৩ ০ পপ শক পাশশীপ্পিপ শাসিত পাপেট পা হত ৮ পিস শীল শি স্র্পশশ 
শপ পাস সত পাপা শী সা ০ রি ৮ সপ 

মুর ১৬২নং  বহবাজার ইট, 

*টউৎসব” কার্ধালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত ও 

১৬২নং বহুবাজার সীট, কলিকাতা, “*শ্্রীরাম প্রেসে" 



_গোছাটার গভর্ণমেপ্ট গ্লীডার দ্বধর্ানিষ্*- 
শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর কান সেন ধর্মভূষণ বি, এল প্রণীত। 

১। হিন্দুর উপাসমাতত্্। 
১ম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ। 

“ঈশ্বরের স্বরূপ” মূল্য ।* আনা 
২য় ভগ “ঈশ্বরের উপাসনা” মূল্য ।* আনা 

এই দুই খানি পুস্তকের সমালোচনা “উৎসবে” এবং অন্তান্ত সংবাদ 

পত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত । ইহাতে সাধ্য, সাধক এবং সাধন! সম্বন্ধে 

বিশেষরূপে আলোচনা কর! হইয়াছে। 

২ । ন্বিজ্পন্বা শ্বিন্বাহ্হ । 
হিন্দু সমাজে বিধব! বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না তদ্বিষয়ে বেদাদি 

শান সাহার্ষ্যে তত্বের সহিত আলোচন! কর! হইয়াছে । মুল্য %* আন] । 

প্রাপ্তিস্থান-_-*উতসব” আফিস। 
কামেহররেমজাডগেরাজাভারেডেরওতহ। “চির 

ভাই ও ভগিনী। 
উপন্যাস 

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
“ভাই ও ভগিনী” সম্বন্ধে প্রাপ্ত আলোচনার 'অংশ বিশেষ নিয়ে 

গ্রদন্ত হইল।-_গ্রকাশক। 

শ্রীযুক বিজয় মাধব বাবু লিখিতপভাই ও ভগিনী” উপস্ত।সথানি আমি মনো যোগ- 

পুর্ববক পড়িয়াছি। পড়িবার সময় আমার মনে নিরাট পর্বে উত্তরা গ্রহণে অস্বীকৃত 
অজ্ভুনের সংযমের কথ। শ্মরণ হইয়াছিল। এই পুস্তকথানিতে আর একটু বিশেষ 
দেখিলাম এই যে নায়িকার চরিত্রেও সংঘমের পরাকাষ্ঠ৷ দেখান হইয়াছে । বর্তমান 

এইরূপ আদর্শ চরিত্রের নায়ক নায়িকাসমন্বিত উপন্তাসের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া 

পড়িগ়্াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয় । বে আধুনিক উচ্ছল 
চরিত্র নায়কনায়িক। পরিপূর্ণ উপন্যাস প্রিয় পাঠকপাঠিক।গণের মনোরগ্রন করিতে 

কতদূর সমর্থ হইবে বলিতে পারিনা 

ওীবাস্লে ব স্ণর্পঃ (স্থৃতি কাব্যতীর্ঘ) অধ্যাপক--বলিছার রাজ বাটী। 

সুন্দর এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা! ৯০ পৃষ্টায় বাধাই মুলা ॥* আট আনা। 
প্রাপ্তিস্থান--“উশুস্ম্ব” অফিস্ন। 



'সলাজ্সালামাশ্র শঙ্মহ। 

অদৈব কুরু মক্ছেয়ে। বৃদ্ধ; সন কিং করিম্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপন্যয়ে ॥ 

পপ স্প  সটপসপ সসেতহতর রী সা আনতে হু 

২০শ বর্ষ | আবরণ, ১৩৩২ সাল । | ৪র্থ সংখ্যা 
্ 

সস শপ লো শপ শী এপ সপ হি লে সজলের, ডিএ 
৩ তত ১ ২ ০০ ৮, ০ ৮৮ ৩৭ কি তত ৩ পল শপ শিস পা পপ পা পাশি পপ পপ শি সরস ১০ সাতে 

অযোধাকাণ্ডে রাণী কৈকেরী। 
(পুর্ব বৃত্তি ) এ 

রর 

তখন সকলে গঙ্গাতীবে আগমন করিলেন। নৌক! পুর্ব ইইতেই আনীত 

 হইয়াছে। রাম পক্মণকে বলিলেন বংস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকাক্র 
আরোহণ করাইয়। পশ্চাৎ প্য়ং উত্থান কর। তাহাই হইল। রাম সর্বশেষে 

নৌকায় উঠিলেন। | 

রাঘবোহপি মাতেজা নাব্মারহ্য তাং ততঃ । 

ব্র্ধবং ক্ষত্রবেণ জন্্প হিতমাত্মনঃ ॥ ৃ 

সকলে নৌকায় উঠিয়াছেন মহাতেজা রাখব তখন আত্ম হিতার্থ ব্রাহ্মণ 

ক্ষত্রিয় নতর্ূপ করিতে লাগিলেন। দ্ষৃতির ব্যবস্থা--“সথত্রামাণমূচা নাধমারো 

হেদিতি।*- প্রীত সংহষ্ট অমিতপ্রত লঙ্মণও যথাশাস্ত্র গঙ্গাজলে আচমন করিয়া 

সীতার সহিত গঙ্গা দেবীকে প্রণ।ম করিলেন । রি 
মন্ত্র ও গুহের নিকট বিদায় লওয়। হষ্্ল। রাম তখন কী 

শী করিয়। দিতে আজ্ঞা করিবেন। ওহ বিদায় দনবদ্ধে জগ্রামী মা 

বখিয়াছেন_- | 



বসি. এ 

সখা সন্লিধানে ৷ ৯৯৮৮ | 
দ্রুতগতি গুহক ধাঁরল রাঙ্গচপায়র্গ 

আমি সাথে যাঁব নাথস্টরণ সেবিয়।। 

দ্বণ! ন| করও প্রভু চণ্ডাল দেখিয়! | 
রাম কন শুন মিতা তুমি মোর প্রাণ। 

আনন্দে আলয়ে যাও আপনার স্থান ॥ 

এ চৌদ্দ বৎসর মোর যাবেক নিমেষে। 

শীঘ্র ফিরে এসে তোমা তুষি যাব দেশে ॥ 

গুহক কহিছে প্রভূ নাহি যাবে লৈয়া। 

শিরে জটা ধরি থাকি পথ পানে চায় ॥ 

চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হবে যেই দিনে । 
সে দিনে না দেখা দিলে ত্যাজিব জীবনে ॥ 

গোস্বামি _রঘুনন্দন বলতেছেন-- 

গুহক বলেন ষর্দ এ না! রহিবে। 

বনবাস পুর্ণ কবি অবশ্ট আসিবে ॥ 

মেঘের প্রত্যাশে রছে চাতক যেমন। 

পথ চাহি মোর প্রাণ রহিল তেমন ॥ 

বনবান পর্বে সপ্তম অধ্যায়। 
বনবাসের তৃতীয় দিন। 

“ক্ষণেন বংসান্ মুদিতান্ুপাগমৎ” 

কর্ণধার সমন্থিত। তুরণী ক্ষেপনীৎপ্রক্ষেপ বেগে গঙ্গার মধ্যদেশে আসিল) 
“বৈদেহী প্রার্জলিতূত্ঘ। তাং নদীবিদমত্রবীৎ” আর বৈদেহী কৃতাঞ্জলি পুটে নদীকে 
বলিতে লাগিলেন--প্গঙ্গে ! ধীমান্ মহারাজ দশরথের এই পুত্র তোমার পা 
পিতৃআজ।! পালন করিতে পারেন। হে সৌভাগ্য দায়িনি! চতুদ্দিশ বর্ষ 



(অযোধ্াকাডে নু কফৈকেয়ী। ১৬৩ 

মঙ্গল মলে আমর1*ফিন্রী় জাপিগে মামি হ্টমনে তোমার! করিব।” 
ভগবত সীত! তথুন গঙ্গার নিকটে “মানগিক* করিতে লাগিলেন-- 

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি বন্ধ লোকং সমক্ষসে। 

ভার্ধ্যা চোদধিরাজন্ত লোকেহস্মিন্ সংপ্রদৃগ্তসে ॥ 

স|ত্বাং দেবি নমন্তামি প্রশংসামি চ শোভনে। 

প্রাপ্ত রাজো নরব্যাঘ্বে শিবেন পুনরাগতে ॥ 

গবাং শতসহলঞ্চ বস্বাণানঞ্ পেশলম্। 

ব্রাহ্মণেভ্যঃ গ্রাদান্তামি তব প্রিয় চিকীর্যয়] ॥ 

স্থুরাঘটসহত্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ। 
মক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগত। ॥ 

যানি তত্বীরবাসীনি দৈবতানি চ সম্ভিঠি। 
হানি সর্বাণি ক্ষ্যামি তীর্থান্তায়তনানি চ॥ 
| পুনরেব মহাবাহুম য়া ভ্রান্ত! চ সঙ্গতঃ। 

অযোধ্যাং বনবাসাত্ত, প্রবিশত্বনঘোইনঘে ॥ 

সমক্ষসে ₹ ব্যাপ্পোথি অঙ্ক ব্যাপ্তে৷ সংঘাতেচ। উদধিরাজস্ত - সমুদ্রস্ত 

প্রশংসাহি সক্ীমি। শিখেন_ক্ষেমেণ।  পেশলম হ হন্দরংকে|মলং-মনোহরং 

মাংস্ভুতৌদনেন মগাবলি দানেন তীর্থান প্রয়াগাদীনি। আয়তনানি 

কশ্তাদীনি। 

দেবি! ত্রিপথ গামিনি । তুমি রঙ্গলোক বাযাপিয়৷ আছ। সমুজ্ধের স্ার্যারপে 

ইহ লোকে পরিদৃশ্ঠমানা হইতেছ। এই তুমি! শোভনে আমি ভেম্দিরক 

নমস্কার করিতেছি ও স্তরতি করিতেছি । নরশার্দল আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে 

ক্প্রত্যাগত হইয়৷ যখন রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন তখন আমি তোমার সস্তাষের জন্য 

শত সহ্ত গোধুববিধ বস্তু ও গ্রভৃত মনোহর অন ব্রাঙ্গণগণকে দান করিব | 

দেবি! আক্মিগজযোধ্যাতে পুনরাগত| হইয়! সহ ঘটন্ুর| দ্বার এ৭ং মহাবলি 

প্রদান করিয়। তোমার পৃজ! করিব, তুমি গ্রসন্ন! হও। তে।মার তীরে যে 

সমস্ত দেবত। অধিবসতি করেন, তোমার তীরে প্রয়াগাদ এবং কাশ্ঠাদি 

সমস্ত তীর্থ আছেন তাহাদের সকলকে আমি অর্চনা করিব। 

ও নঘে ! নিষ্পাপ এই মহাবাহু রাম ভ্রাতা লক্ষণ ও আমার সহিত বনবাস 

হইতে পুনরায় অযোধ্যায় প্রবেশ করুন ইভ! আমি তোমার কাছে প্রার্থন। 



্ 
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করিতেছি । তগ্তরমত শুর! মাংস বলি দারা দেবতাঁর অর্চনা চিরকালই আছে । 

ভগবান্ বাল্সীকি যাহ! বলিয়াছেন ভগবান্ ব্যাস অধ্যাত্বরামায়ণে তাহাই 
বলিয়াছেন। 

গলা মধ্যে গত। গঙ্গাং প্রার্থয়! মাস জ।নকী। 

দেবি গঙ্গে নমস্তভাং নিবৃত্ত! বনবাসতঃ ॥ 

রামেণ সহিত।হহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে। 

নুরামাংসোপহারৈশ্চনানাবলিভিরাদৃতা ॥ র 
জানকী মধ্যগ্গায় নৌকা উপস্থিত হইলে গঙ্গাদেবীকে প্রার্থন! 'করিলেন 

দেবি গঙ্গে আমি তোমাকে নমন্তার করিতেছি। রাম ও লক্ষণের সহিত বনুবাঁস' 
হইতে প্রতাগমন করিয়া, সুর! মাংস, নান! উপহার ও নানাবিধ বলি দ্বার আমি 

অতি আদরে তোমাকে পুজ। দ্িব। এই প্রকারের “মানিক” এখনও বৈদিক' 

আর্য মহিলাগণের মধ্যে গুচলিত আছে। 

অনস্ত অনস্ত মুন্তিতে সেই এক পুরুষই ভ্ুগতরূপ ধারণ যা টাড়াইয় 

ভাঁছেন-_ক্ষিতি মুর্ঠিতে তিনি, জল মুষ্তিতে তিনি, অগ্নি মুক্তিতে তিনি, “যু. 

মুর্তিতে তিনি, আকাশ মুক্তিতে তিনি, জমান মুষ্তিতে তিনি, সোমমুদ্িতে তিনি, 

ুর্ধ্যমুস্তিতে তিনি__-এখনও এই অধঃপতিত জাতি অষ্টমুত্তির পুজা করে কিন্ত 

সর্বদা সর্বত্র ইহার ভাবন! করিতে ভুলিয়াছে বলিয়া 'আজি এই দুর্গতি। 

ভগুধস্তী সীতাদেবী গঙ্গার স্তব করিয়াছিলেন এবং “মানিক” করিয়াছিলেন | 

জগ্টীমী,বমায়ণে গঙ্গার স্তব এই্টরূপ আছে। 
গান। 

জয় জাহ্নি জয় জহৃবি জয় জাহবি গঙে। 

| মদন কদন মৌলীমাল পাপতঠাপ ভঙ্গে ॥ 

স্রধনী মুর্নবর কুমারী, শুভগ বারি, মাতা । 

বিষুচরণরজ বিহারী অষ্গ্থিদ্ধি দ[তা ॥ 
নুরবধূকুচতুঙ্গমিলিত নীর ধপলে। 
দূরিত সঙ্গ ভঙ্গ ভেতু ত্বমসি দেবি প্রথলে ॥ 

ইন্রমুকু টরাভিচরণ স্মরণ অধ্ধে। 

চর্গ স্বর্গ মার্গে স্ু-অপবগদ| বিলগ্ে ৫) 

অলকানন্দে ভুবনবন্দে হিমকর বর কিরণে। 

মম রতি মতি হে ভগবতি দেহি সেনি চরণে ॥ 



ঈআযৌধ্যাকাণ্ডে সরণী কৈকেয়ী। | ১৬৫ 

বেদতন্ত্ অধিক গুণ অগণন দ্রবরূপে॥ 

.*তারয়'তারয় তারিণি দুস্তর পরিতাপে ॥ 

জাহ্নবী জান্কনী জাহবী যে জন বলে বদনে। 

সে সেজন ভক্ত মুক্ত নিবসে হরি সদনে ॥ 

শ্রীজান কী জাহ্বী দেখি স্তুতি নতি করি চরণে। 

জগদ্রাম বাসন 'ভনান্ধি শীঘ্র তরণে ॥ 

ূ ্ষিণাঁ ভরত রঙগকুলা সীতা! গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন আর তরণী 

কিপ্রগসিত গঙ্গার দক্ষিণকুলে উপনীত হইল । সকলে তীরে উঠিলেন। রাম 

লক্ণকে : বাঁললেন লক্ষণ ! সজন বা বিজন সর্বত্রই সীতার রক্ষার জন্য সাবধান 

হও৭ ঘট বিজন বনে সীতাকে রঞ্গা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । তু 

অথ অগ্রেগমন কর, সীতা তোমার পশ্চাৎ আর আমি পশ্চাতে থাকিয়া 

তোমারে উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাইতেছি। পুরুষর্ষভ ! আমাদের পরস্পর 

পরস্পরকে রক্ষা কর! কর্তৃধ্য, কারণ এ যাবৎ আমাদের কোন ৪ঃখকর কাযা দ 

উপস্থিত হয় নাই। অগ্ধ বৈদেহী বনসাসের ঢঃখ জানিতে পারিবেন। কারণ 
যেখানে জনমাননের কোন সম্পর্ক নাই, যেখানে শাল্যাদি ক্ষেত্র ও উদ্চান 

দৃষ্টিগোচর তয় না, যেখানে নিয়োনত গর্ভাদিবহুল স্থানই অধিক, জানকীকে 

আগ সেই বনে প্রবেশ করিতে হইবে। রামবাক্যমত কাধ্য হইল। আহাপ* : 

মন্ত্র অনিমেষ নয়নে রাম, লক্ষ্মণ, সীত|কে দেখিতে লাগিলেন। “খন আর 

দেখ! গেলনা! তখন হ্ুমন্ত্র বাথিত হইয়া অশ্রজল নিসম্জভীন করিতে লাগিলেন | 

চৈত্রমাস, প্রথর রবিকরে পৃ্িণী উত্তপ্ত । একটু যাইতে না গাইড .সীতা 
বড়ই কাতর হইঙেছেন। হশ্রমনাটকের ভাব লইয়া গোস্বামী রঘুনন্দন 

বলিতেছেন--_: 

কিছুদূর গ্রিয়। সীতা কাতর শ্রমেতে। 

ভাবন। করেন এই আপন মনেতে ॥ 

বংশের প্রধ।ন হন দেব দিবাকর । 

তিহ তাপ দ্িতেছেন অতি খরতর ॥ 

ধরণী জননী-_ তার নাহি কপ লেশ। 

কণ্টক কুশেতে দেয় চরণেতে কেশ ॥ 

আর. কি কহুব ভত নিধির ঘটন। 



১৬৬ উঠব । 

" গ্রাণন।থ নাহি দীড়াদ়েন এক জল ॥ 
এতভাবি পুনঃ পুনঃ কহেন ভর্তারেঞ্জ 

নাথ! 'আর কতদূর হবে যাইবারে £ 

মচানাটকে-_- 

সগ্ভঃ পুরী-পরিসরেষু শিরীষমুদ্ধী 

গত জধাক্রি-চতুরাণি পদানি সীত|। 

গন্তব্যমান্ত কিয়দিত্য সকৎ ক্রবাণ। 

রামাশ্রণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারম্ ॥ 

শিরীষ কুন্থম সম কোমলাঙ্গী সীতা পুরী সমীপে ভূমিতে অতিশীঘ্্র চলিতে 

আর করিলেন। তিন চারি পদ চলিয়৷ জিজ্ঞান। করিতে লাগিলেন কর$দুর 

আর চলিতে হইবে ? এই বলিয়! শ্রীরামচক্জরেব চক্ষের জল গ্রথম স্থাষ্টি ফরিলের । 

রাম তখন: ভাবিতে লাগিলেন_- 

'আদ।বেব কুশে।দরী কুচটীভারেণ নয়াপুন-__ 
লখলাঞুক্রমণং ন চৈব সহসে দোলানিধো হ্বাম্যসি। প্র 

আোতঃ কানন-__গর্ত-(নিনর-__সরিৎ ইরানী 

ভূভাগানপি ভূতভৈরনমূগান্ বৈদেী যায়াঃ কথম্ ॥« 

প্রথম হতেই কশোদরী এই সীতা, তাহার উপর কুচ5রনমিতাঙী) ক্রীড়! 

কালে গৃহেপ্ত | ভাবে থুরিতে ফিরতে সমর্থ, দেল লীলাতেও পারশ্রাস্তা, 

এই বনভুমিতে যেখানে সেখানে জলত্রোত, গর্ভ, নিঝর, নদী, প্রাণিগণের ভয় 

প্রদ পশ্ডপরিপুরিত এই প্রদেশে নৈদেহী কিরূপে গমন করিবে? ভগবানের 

চক্ষে জল-.ভগবান্ তখন পৃথিবীর নিকটে প্রার্থনা করিলেন-__বলিলেন__ 

অরুণ-দল-নলিন্ঠ| নিগ্ধপাদারবিন্দা 

কঠিনতনুধরণ্যাং যাতাকন্মাৎ স্খলত্তী। 

ধরণি! তব সুতেয়ং পাদ-বিস্তাস দেশে 

ত্যজনিজ কঠিনত্বং জানকী যাত্যরণাম্॥ 

পৃথি! এই যে রক্তবর্ণ কমলিনীর মত ্লিগ্চ £রণকমলবতী জানকী-_জানকী 
যে কঠিন ভূমিতে চলিতে পাররিতেছেন-_চলিতে চলতে পদে পদে অকম্মাৎ 



অযোগ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। ১৬৭ 

কতবারই পদস্থলন হইতেছে-তুমি ত তাহার মাত! _আপন পুরীর চরণ, রক্ষার 
স্কানে তুমি কঠিনতা ত্যাগকর-__জানকী যে বনে যাইতেছে। 

“দনমণিকে জার্মীইতেছেন-__ 

তুমি মোর কুলের দেবতা দিনমণি। 

তব কুলবধু এই অ।মাঁর রমণী ॥ 
তোমার তাপেতে এহ হয়েছে বিকল। 

কিঞিৎ করহ নিঞ্জ কিরণ শীতল ॥ 

. হাই বত হইল, তাছাই ত হয়। হুর্যাও বাছার ভয়ে কিরখ দেন, কিরণ সংগা 

পেন তিমি প্রভুর কথা না শুনিবেন কিরূপে ? 

চ্ছাই করহি ঘন বিবুধগণ 

বরষহি সুমন সিচাহি। 

দেখত গিরিবন বিষ্টগ মৃগ 

রাম চলে মগজাঠি ॥ 

মেঘ সকল ছায়! করিতে লাগিল, দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিসেনঃ 
আর আনন্দে গুণগান করিতে লাগিলেন । গিরিবন বিহগ মৃগ দেখিতে 

দেখিতে রাম পথে চলিতে লাগিলেন । 
ছুই দিম ই রাত্রি জলপান করিয়। কাটিয়াছে। আজ তৃতীয় দিন। 

এই দিমু তিদজনে শস্ত বহুল বৎস দেশে উপস্থিত হইলেন । 

তৌতত্র হত্বা চতুরো মহা'মূগান্ 
বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্ । 

আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভূক্ষিতৌ 

বাসায় কালে যযতু বর্বনস্পতিম্ ॥ 

সেই বনভূমিতে রাম ও লক্ষণ বরাহ, খষ্য, পৃষত ও মহার'রু এই চারিপ্রকারি 
মহামুগ বধ করিলেন ( মাংসও বন্ঠাহারের অন্তর্গত-_ক্ষত্রিয়ের মৃগবধ ও বিবির 

সকলেই ক্ষুধার্ত । তাহারা পবিত্র মাংস গ্রহণ করিয়। বাস-পরিগ্রহার্থ 

সায়ংকালে সত্ব বনমধো এক বনস্পাতির মূলে গমন করিলেন । 

সীত! রাম লক্ষণের মুখের কথ! শুনিবার ভাগ্য ত আমাদের নাই, কখনও ষে' 

হইবে তাহার আশাও ত করিতে পারি না। ভগবান্ বাল্লীকি সাক্ষাৎ্খ সম্বন্ধে 



১৬৮ 7 উদ্দলৰ । 

বলীত। এরা মেথি দেবিয়াছেন, কথাও শুনিয়াছেন,। আমর! ভগব1ন্ বোস্মীরকির 
ধচিত রামায়ণেক্ঠভগবানের শ্রীমুখ হইতেই যেন তোহার কথ। শুনিতেছি"_ ইহাই, 

আমাদের লঘুপায়ে কর্ণতৃপ্তি করিবার সুবিধা । « চু উদ বাহিরেরঞিছু* 

আর ন! দেখিয়! ভিতরে সীতারামের রূপ দেখিবার জন্য ভিতরে গরচুবশ করে 

আর আত্মাতেই সেই রূপ খুজিতে খুজিতে অপেক্ষা করিয়া স্থির ভ্কুইয়। থা, 

কর্ণ যদি সীতারামের কথা শুনিতে শুনিতে অপেক্ষা করিয়া স্থির হু টি 

কখনও যদি শ্রীভগবান্ নাম ধরিয়া ডাকেন- এই অপেক্ষায় দিনপ্রাত করিতে 
থাকে, তবে আমাদের মত কলির জীবের ভারি সাধন! হয়। বড় সধন্াইকরিবার ; 
শক্তি আমাদের কোথার ? জ্ঞান ভক্তি কর্মের আলোচন! করি ও মজ১*বিত্ , 
লঘুপায়েই আমাদের মত ছুৃবুন্ধির পরলোকগতি আনিবে। এই রিক্বােই 
আমন শ্রীসীতারাম লক্ষণের শ্রীমুখের কা কোথাও সংক্ষেপ করি নাই ৮. * 

ফ্মশং 

৮8২২ ২ টি সি 

107২ যত ক্ষনিক সুখ-আসে 

ঢা! ্ আমি সবার পানে চাই, 
. ্ ৰ | | তত বজজ আঘাত আসে 

| কারে প্রাণের মাঝে পাই। 

5... তুমি মধুর বলে নাথ 
 শ 127 ক নিঠুর আখি পাত 

৫৪ তাই প্রাণের আগুন জালাও যবে , 
তোমার গান গাই ।* 

শ্ীবিভাষ। 



[তাই কি ) 

৮৯ 

বাশরী। 
বাজিছে বীশরী ওই সুমধুর শ্বরে। 

* মরি ম'র কিন্ুন্দর মুরলীর ধ্বনি। 
ধন্ট ধন্ঠ শত ধন্য হে বাশরী তোরে। 
আকুল হুইল প্রাণ তোর রব শুনি ॥১ 
বড় ভাল তুই বাঁশী তুই বড় ভাল। 
জয় জয় জয় বাঁশী জয় জয় তোর। 
বাজিয়া মোহন স্থুরে ঢাল স্তথধা ঢাল। 

শীতল করিয়া দাও মন প্রাণ মোর ॥২ 
নির্জীব বাশের ঝাশী সে তরে বাজন। | 
নহে এ রাগিণী তার নে যে প্রাগ হীন। 
যেজন তাহাতে সুর তুলিতেছে নান! ॥ 
ধন্যবাদ দাও তুমি তারে নিশিদিন ॥৩ 
জয় ষদি দিতে হয় দাও জয় তারে। 
বাজায় বাশরী যেই পুরুষ প্রধান। 
সামান্য বাশের বাশী কি করিতে পারে ॥ 
সে জন তাহাতে ষদ্দি নহি ধরে তান ॥৪ 
আরে আরে খ্যাপা এই জয় জয় কার। 

তোর কভু হতে পারে উন্মাদ পাগল ॥ 
শক্তিহীন জড় ওরে এ গান তাহার। 
তুচ্ছকীট তুই মুঢ়.নিমিত্ব কেবল ॥৫ 
ধুলায় পড়িয়াছিলি হয়ে ধূসরিত। 
ধূলাছাড়ি করে.লয়ে বাদক গ্রবর ॥ 
গ্াহিছেন তিনি আজি মধুর সঙ্গীত ॥ 
ধন্যবাদ দেয় তোরে যত মূর্খ নর ॥৬ 
সাবধান ওরে খ্যাপা ওকথা শুনোন। । 
জয়ধবনি ধন্যবাদ নহে রে তোমার । 
তুমি শুধু করে যাও নামের ঘোষণ! ॥ 
নতুবা! সন্ুখে তব অকুল পাথার ॥৭ 
স্তাবকের কাছ হ'তে ছুরে চলে যাও। 

অথব! তাদের লয়ে কর তারি নাম । 

নিন্দা স্বৃতি ছটী তার চরণেতে দাও ॥ 
পাইবে অনন্ত শাস্তি লভিবে বিশ্রাম ॥৮ 

শ্রীপ্তরুচরণাশ্রিত | 
: প্রবোধ দিগ হই চতুগপাঠী 
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 শিক্ষা। | 
শরীর মন ও আত্ম! এই তিনের সমাবেশ ব! সমষ্টি লইয়! জীব, এজন্য শরীর 

মন ও অনুভূতির সমকালীন উৎকর্ষ সাধনের ন।ম শিক্ষা-_অর্থাৎ শারীরিক 
উৎকর্ষ ব! শরীর ধর্ষের উন্নতিসাধন, বুদ্ধ ও জ্ঞানের উৎকর্ষ বা উন্নতিসাধন 
বং নীতি বা চরিতত্রর উন্নতিসাধনই প্ররূত শিক্ষ/। এই ত্রিবিধ উন্নতি, শিক্ষার 

বি়য়ীভূত হইয়া! শিক্ষা/ এইরূপে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । বিভক্ত হইলেও 
ইহাদের পরম্পরের পৃথক ব| বিচ্ছিন্ন উন্নতি শিক্ষা নহে ; কারণ শরীর মন ও 

মাত্মার সম্বপ্ধ অবিচ্ছেন্তভাবে বিজ!ডুত। এই তিনটার সমকালীন উন্নতি না 
হইলে প্ররুত শিক্ষা হয় না|! এবং ইহাদের কোন একটী বা ছুইটীকে বাদ দিয়া 
অপর একটা ঝ! ছুইটীর উন্নতি করিতে গেলে কখন হিতকর ফল পাওয়া যায় না। 

এই বিষয়টা বিশদভাবে বুঝ|ইবার জন্ত এখানে বল! আবশ্তক যে শিক্ষার হুষ্টটী 

ভাব-উন্নতি ও শাসন) একটা সুগ্রবৃন্তি স্কুরণ করে, অপরটা কুপ্রবৃত্তি দমন 

করে। একটা শরীর মন ও শনুভূতির উন্নতি ও স্ফুরণ ব| উৎকর্ষ সাধন করে, 
অপরটী শরীর মন ও অনুভূতির অসৎ বুদ্ধির দমন বা সক্কোচন করে; অর্থাৎ 
একটার উদ্দেশ্য সংপ্রবুত্তির স্কুরণ, অপবটার উদ্দেশ্ঠ অসৎ প্রবৃত্তির দমন । অতএব 
'অসৎ প্রবৃত্তির শাসন ও সংপ্রবৃত্তির পরিস্ফুরণের সমবারে ও সামঞ্জস্তে প্রকৃত. 

শিক্ষার অভয় । 

পূর্বে বলা হইয়াছে সমকালীন ত্রিনিধ উৎকর্ষের নাম শিক্ষ। অর্থাৎ__ 

(১) শারীরিক উৎকর্ষ। 

(২) মানসিক অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানের উংকর্ষ। 

(5) অনুভূতির উৎকর্ষ অর্থ/ৎ নীতি, ধর্ম ও চরিত্রের উররতি। 

এই তিনটা সমকালীন উতকর্ষের সামঞ্ন্তই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ । ইহার 
কোন একটার অভাবে যে অহিতকর ফল উৎপন্ন হয় তাহ! নিয়ে সাঙ্ষেতিকভাবে 
অন্ধপাত করিয়। দেখান হইল £__ 

(১)+(২)--৫৩) সচরিত্র-হীনতা। | 
(১) শরীরের ও (২ )বুদ্ধির উৎকর্ষ বা উন্নতি সাধিত হইলেও যদি (৩) 

নীতি ব! ধন্মজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন না হয় তাহ! হইলে কুপ্রবৃত্তির প্রেরণায় শরীর 
ও বুদ্ধির বল কুকার্যে নিয়োজিত *ইয়া চরিত্র-হীনত| উপস্থিত হয় 



১৭২ উদ্সব। 

(২)+(৩)--(১).2 কর্দে অক্ষমতা | 

(২) জ্ঞান ও (৩) নীতির উৎকর্ষ সাধন হইলেও যদি (১) শারীরিক 

উৎকর্ষ বা! বল না থাকে তাহা হইলে কার্যে অক্ষমত। প্রযুক্ষ সববুদ্ধি ও ন্ুপ্রবৃত্তির 
উৎকর্ষ বিফল হয়। ৫ 
,.(১)+0৩)-0২ ) জ্ঞানের উৎকর্ষাভাৰ প্রযুক্ত অন্ধের স্তায় অন্তের 

প্রদতির্শ পথামু্ররণ। | 

(১) শারীরিক ও (.৩.) নৈতিক উৎকর্ষ থাকিলেও যদি (২)বুদ্ধিক 

জ্ঞানের উৎকর্ষ না থাকে তাহা হইলে বুদ্ধি ব| জ্নোতকর্ষাভাব প্রযুক্ত অন্ধের 

নায় অনে)র প্রদর্শিত পথান্থুমরণ অবশ্যন্তাবী। 
যে দিন হইতে আমর! শরীর, মন ও অনুভূতির সমকানীন উৎকর্ষের গ্রতি 

লকষার্টীন হইয়াছি, সেই দিন হইতে অসম্পূর্ণ শিক্ষার কুফলে আমাদিগের শারীরিক 
বণ, বুদ্ধি বা জ্ঞান-বল এবং নীতি বা ধর্ম-বল এই ত্রিবিধ শক্তির অবনতি সঙ্ঘটিত 

হইয়াছে _আমরা শারীরিক বলের অভাৰে কর্মে অক্ষম হইয়াছি, জ্ঞান-বলের 

অভাবে অন্ঠের প্রদর্শিত পথে অন্ধের ন্যায় ধাবমান হইতেছি এবং নীতি বা ধর্ম- 
বলের অভাবে চরিত্রহীন হইয়াছি। উহাই ভারতবাদীর ত্রিবিধ অবনতির মুখ্য 

কারগ। 

প্রাচীন মাধ্যখবিগণ মানব-প্রক্কতি সমাক পর্যালোচন! করিয়! বুবিয়াছিলেন 

যে, ভগবান মন্ুষ্ুকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিলেও এ ইচ্ছা সৎ ও অসৎ দুইটা বৃত্তির 
স্বার। পরিচালিত ; অতএন যদি ইচ্ছাশক্তি সংবৃত্তি পরিচালিত ন৷ হয় তাহ! হইলে 
মনুষ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এজন্ত শিক্ষার সহিত নীতি ঝা! ধর্মজ্ঞানের 

মংযেগ করিয়াছিলেন; কারণ কেবলমাত্র ধর্মজ্ঞানই অসংবৃত্তির শাসন করিতে 

সমর্থ। শরীরের উৎকর্ষ, বুদ্ধি বাঁ জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনই_ 

কেবলণাত্র শিক্ষার বিষন্সীভূত নহে, 'অসৎ বৃত্তির শাপনও শিক্ষার অস্তভূক্ত। 

অতএব শিক্ষার উদ্দেগ্র সংবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ও অসৎ বৃত্তির শাসন ব| দমন। 

শাসন কি? নিয়মাধীন করাকে শাসন বলে। শরীরকে নিয়মাধীন করার 

নাম শারীরিক শান, মনকে নিয়মাধীন.করার নাম মনের শাসন ও অনুভূতিকে 
নিয়মাধীন করার নাম নৈতিক শাসন । শাসনবিনর্জিত শিক্ষা কখন সুফল প্রসব 

করে না। অসৎ বৃত্তি শাসিত হইলে ব্যবহারে পরিমিতাচার, পদসৎ জান ও 

নীতি বৌধ হক্স এবং এ পরিমিতাচারে ও সদসং জ্ঞানে শরীর ধর্ম রক্ষিত হয়া 
জ্ঞান ও অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন হয়। 



শিক্ষ।। ১৭৩ 

নিয়ম ব। শাপনের “অধীন হয়! কার্ধ্য ন। করিলেই যথেচ্ছার ছন্প, এজন 

শিক্ষা, নিয়ম বা শাসনাধীন। অতএব প্রকৃত শিক্ষায় যথেচ্ছাচার আসিতে পারে 
না| স্বেচ্ছাচারিত! দমন করিয়! নিয়ম বা শাসনাপীন হইয়! কার্ধ্য করাই সভ্যত। 

ব| শিক্ষ। এবং শিক্ষাই মানব সমাজের সর্ধবিধ কল্যাণের আকর। 
মনবৃত্তির বিভিন্নত! অনুসারে শান ও নিয়ম বিভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম 

বাঁ শাসনগুলির নাম শান্ত্র। বিজ্ঞান এই শাস্ত্রের মর্দ্ার্থ বুঝাইয়ট দেয় এবং দর্শন 

পান্ন বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বার! উহার সামান্তত! পাত (091.97811596101) ) করে 

অর্থাৎ ত্র প্রস্তুত করিয়া উহ] যে সর্বস্থানে গ্রযোজ্য তাহ৷ প্রমাণ করিয়া 
বুঝাইয়! 'দেয়। এত নিয়ম ও শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্ত, কুপ্রবৃত্তির দমন ও 

সুবৃত্তির স্ুরণে চরিত্রগঠন | চরিত্রগঠন না! হইলে সকল শিক্ষাই বিফল হয় এবং 
সমাজে উচ্চ আলতা! উপস্থিত হঞ়্। চরিত্রগঠন করিতে গেলে নীতি ৰা ধর্মশিক্ষার 
প্রয়োজন । ঈশ্বরে বিশ্বাস, নীতি বা ধর্ম শিক্ষার মূল ভিত্তি। ইহান্ে মন যেরূপ 
সতেজ্গ বলশালী ও দৃঢ় হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ব! 
ধ্মুডয় না থাকিলে দর্দমনীয় কুগ্রবৃত্তিকে সংযত রাখিয়! চরিত্রের উন্নতি সাধন করা 

অসাধ্য । ধর্মভয় ব্যতীত কোন প্রকার যুক্তি পাপ আতকে বাধা দিতে সমর্থ 

হয় না। অতএব নীতি বা ধন, শিক্ষার শিষয়ীভূত ন! হইলে লোক-সমাজে যে 

বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে তাহা মনে করিলে লোমহর্ষণ হয়। 

চরিত্রগঠনের প্রধান ভিত্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঠিত আরও কয়েকটী শক্তি 
সঞ্চয় ও বুত্বিস্কুরণের প্রয়োজন ; যথা _ 

১। আম্মশামনশক্কি-_কুপ্রবৃন্ধ মাহীতে মনকে নীচগামী করিতে না পারে 
তজ্জম্ত এই শক্তি সঞ্চয়েব প্রয়োজন । 

২। মানসিক-দৃঢ়তা-সংসার জোতের প্রবল তরঙ্গে পতিত হইলে ঘাত 

প্রতিঘাতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত মানমিক দৃঢ়তা চাই । 

ও। সত্যপ্রিয়ত।-_ সত্য কথা বলা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, তাহ।র প্রমাণ, 

বালক কখন মিথ কথ! বলে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন স্বার্থজালে 
বিজড়িত হয় তখনই সে মিথ্যার সাহায্য লয়। কিন্তু তাহ! লইলেও সে মনে মনে 

কথন মিথাকে ডালন।সে না। সত্যের আশ্রয় না লইলে কোন সং বৃত্তির 

স্ুরণ হয় ন|। 

৪। উদ্ারত|-_কুগ্রবৃত্তির শাদন ও মঈনের দৃটত।৷ অবলগ্বন করিয়! মত্যের 
আশ্রয় লইলে হৃদয়ে উদ্ারত|। উপচিত হয়। মনের সন্কীর্ণতা দুর করিবার ইহা 



১৭৪ উত্লধ। 

একমাত্র উপাদান। উদারতার সাহাযো -হদ্যুত্তির সন্াসায়ণ ভইয়। মনের 

সন্কীরগত! দূর হয়। | 

£। দয়া_-উদারত| হৃদ্বৃত্তিগুলিকে পুষ্পিত হইবার যোগ্য করিলে চরিত্র- 

উদ্ভানে দয়া-কুম্ুম প্রদ্ফুটিত হয়) তৎপরে। ৃ 

৬। বিনয়-আমিয় উক্ত কুম্থমে সুগন্ধ চন্দন লেপ্ন করিয়৷ স্থকোমল 

আসন রচন। কঞ্ধরলে সংবুত্তি-গণের চিরসখা। 

৭। ্রম__শাদিয়া চোখের জলে ভালবালিয়্া পবিভ্র প্রবাহে জগৎ 

ভাসাইয়া দেয়। 

এখানেই অনুভুতির চরম উৎকর্ষ, এখানেই দেবত্, এখানেই শিক্ষার 

সার্থকতা ও পুণাম্ডত পরিসমাপ্তি ! 

শিক্ষার এই উৎকর্ষ থাকিলে আজ পৃথিবীতে এত স্বার্থপরতা, এত কষ্ট, এত 

আর্তনাদ, এত হৃদয়ের সন্থীর্ণতা, এত প্রাণহীনতা থাকিত না। মানুষ যদি 

জগতের জীবকে ভালবাসয়। পরকে আপনার করিয়! তাহার হঃখে কাদিতে 

পারিত তাহা হইলে প্রাণের মধুময় ম্পঙ্ছনে আজ পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত 
হইত। এই প্রেমবৃত্তির পরিস্ফুরণের অভাবই সকল পুঃথের স্থষ্টি করিয়া থাকে। 

জগতের ইতিহাস সাক্ষা দিতেছ যে যথনই এই প্রেমবৃত্তির অভাবের আতিশয্ 
জগতে অশান্তি ও বিপ্লবের-বহি প্রজ্ব'লত হইয়াছে তখনই মহাপুরুষগণ প্র র 
দেবত।, মৃত্তি ধরিয়া! হৃনয়ে বিশ্বপ্রেমের গ্রশ্রবণ লইয়া আমিয়। সেই দাবাগ্নি নির্বা- 

পিত করিয়া পুনরায় জগতে প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন। তখনই 

মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রীতে প্রেমের মধুময় সুর সংযোজিত হইয়। জগতের মকল ছঃখের 

অবসান হইয়াছে! অনুভূতির উৎকর্ণ পুনরায় ফুটিয়! উঠিয়াছে ! এই উৎকর্ষ 

যেন প্রতি মানবের জীবনের লক্ষা হয়। 

শ্রীংতীন্ত্রনাথ ঘোষ। 

কোইপুকুব লেন শিবপুর । 



আত্মজ্ঞান ও অধ্যাত্বশান্ত্র। 

সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির বিষ কি? 

আও্মজ্ঞান বা মোক্ষপদ। নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ [মাক্ষপদ কিন্ত 

_বিনা। যত্বাতিশয়ে কদ।চ সিদ্ধ হয় না। পরমপদ বা মোক্ষপদ বা আত্মজ্ঞান মহাঁঘ্ 

অভ্যাস বৃক্ষের ফল। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন- আমিও তোমাদিগের 

অভ্যাস দৃঢ়তার জন্ত পুনঃ পুনঃ ঙ্গ্যত্তরে বা যুক্তান্তরে বা কথাখ্যানাদি বাহুল্য 

এক কথাই বহুবার বলিয়াছি। তোমরা বল এক কথাই বহুবার বলিয়া ব 

সহত্রবার পুনরুক্তি দ্বার বিস্তারিত করিয়া গ্রন্থ বিস্তারে কি প্রয়োজন ? এই 

অশ্রদ্ধারপ হুর্মতি অবলম্বন তোমাদের অকর্তব্য; কারণ যাহারা বিশেষ 

জ্ঞানবান, তাহাদের মধ্যেও ছুই এক জনেরই মাত্র অভ্যাসের অপেক্ষা করেনা ) 

আর যে, অজ্ঞবুদ্ধি,- তাহার ত এবিধ বিস্তৃত উপদেশ বাকোও এই দুরূহ 

আত্মতত্ব হৃদয়ে স্থান পায় না। 

আমারও হৃদয়ে আত্মতত্ব স্থান পায় না। জ্ঞানের কথা মুখে বলি, লোক- 

কেও উপদেশ করি কিন্তু যখনই শরীর, ব্যাধির যাতনায় অস্থির হয় তখন ত 

মনকে আত্মাতে স্থির করিতে পারিনা । এক্ষেত্রে কি করিব? 

নিশ্চয় জানিও যদি কেহ এই মছুক্ত শাস্ত্রের ( যোগবাশিষ্টের ) ভূয়োভুয়ঃ 

আবৃত্তি করিয়া! চিরকাল আস্বাদন করে এবং ইহার শ্রবণ ও কথোপকথন দ্বার! 

চর্চ/ করে__ব্যাখ্য! করে তাহ। হইলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও আত্মতত্বজ্ঞ হইবে। 

আর যে ব্যক্তি ইহ! একবার দেখিয়াই “দেখ! হইয়াছে” বলিয়া পরিত্যাগ করে, 

তাহার অধম ব! অনধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে ভন্মও অধিগত হয়না । এই পুরুষার্থ-- 

ফলপপ্রদ আখ্যান বেদের স্তায় সর্বদা অধ্যয়ন করিবে এবং ব্যাথা। ও পূজা কহিবে। 

শাস্ত্রে যাহ! পাওয়! যায়, সে সকল বেদ হইতেই লব্ধ হইয়া! থাকে। এই 

শান্তর জ্ঞাত হইতে পারিলে বেদের পূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের এবং উত্তর জ্ঞানকাণ্ডের 

অর্থ উত্তয়ই আত্যন্তিক অশুদ্ধি নিবারণরূপ ফলগ্রদ হয়। বেদের তাৎপর্য্য 

নির্ণয় করিবার জন্ত যুক্তি দিয়! বেদান্ত যে সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন তাহা 

এই শরান্্রজ্ঞানেই উপলব্ধ হইয়াছে। বলা হইতেছে বেদাস্তপাঠের ফল এই 

শান্্পাঠেই হয় ; বলিতে কি এই আখ্যানই শাস্ত্র মধ্যে উত্তম। | 



১৭৬. উতসধ। 

আমি ইহ! কপটতা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি না কারুণাবশতই 
বলিতেছি আর এই দৃশ্যদর্শন যে মিথা! মায়া তাহাও তোমরা অবগত আছ ।. 

অতএব তোমর! এই শান্তর বিচার কর। এই প্রধান শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান হয় 
তাহাতে . অন্ঠান্ত শাস্ত্র পর্যন্ত লবণগ্রদ।নে ব্যঞ্জনের ন্তায় রচিকর হইয়! থাকে ॥ 

ভোগাসক্বুদ্ধি মানুষ এই আখ্যানকে কাব্য বলিয়। আদর করতঃ পুনঃ পুনঃ 

মৃত্যু পরম্পরা ভোগ করে। এইরূপ ব্যক্তি আত্মাকে মোহগর্ডে গাতিত করতঃ 

আত্মহস্ত না হউক, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ না করুক, ইহাই আমি 

আশীর্বাদ করি। 

কাপুরুষগণ যেমন হুরভিমানবশে সন্নিহিত গঙ্গাঞ্জল ত্যাগ করিয়। 'আমার 

পিতার কৃপ থাকিতে অন্থন্ত্র গমন করিব এই অভিমানে সেই কৃপের ক্ষার জল 

পান করে তথাপি সন্নিহিত গঙ্গাজল পান করেনা, তদ্রপ আমাদের বংশে পিতৃ" 

পুরুষগণ তপঃকর্্মনাদি নিষ্টাই করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পুর্ধবপুরুষগণ মীমাংসক 
ছিলেন, তার্কিক ছিলেন; আমর! মেই বৰংশসম্তৃত; ম্ুতরাং আমর! সেই 

পথই অবলম্বন করিব; অধ্যাত্মশান্ত্র তাহার! ষখন করেন নাই তখন আমর! 

কেন করি? ইত্যাদি বিচার অবলম্বন করিওনা_--তাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম 
পরম্পর। লাভ করিয়াই মুখ'ত| লাভ করিবে। অতএব মুখতি। লাভের জন্য 

পূর্ববোক্ত বিচার দ্বারা এই মহুক্তশান্ত্র ত্যাগ করিওনা ৷ নিঃ উঃ ১৬৩ অধ্যায় । 

অবিষ্ভা ও অহঙ্কার 

মোক্ষপদে বা আত্মজ্ঞানে পৌছিতে দের না কে? 

অবিদ্য। | 

অবস্থা কিরূপ? | 

অবিষ্। ব্রন্ের স্তায় অনন্ত। যেহেতু অবিগ্থাও ব্রহ্গময়ী। ব্রঙ্গ অপরিজ্ঞাত 

হইলেই মিথ)! অবিগ্ঠা বলিয়। কথিতহন। আর পরিজ্ত হইলেই শাস্তব্র্গ 

ব্লিয়। কথিত হয়েন। আত্মাকে না জানাই অবিদ্তা আর জানাই মোক্ষ। 

্রক্মকে ণ! জানিলে ব্রদ্দই অবিষ্তা | 



রঃ অবিদা। প'অহঙ্কার। ১৭৭ 

 অবিগ্তা করেন কি? 

. অবিস্তা, আত্মার জন গৃহ রচনা! করেন। যেআত্মার দেহ নাই দেছই 
যখন তীহার মহাগেহ হক্জ তখন তিনি মহাগেছে রাজ! হইয়। এক মন্ত্রী করনা 

ফরেন। এই মন্ত্রই অহংকার । অহংকার বিমুচু আত্ম! তখন বর্তী.সাজেন । 

সাজজিয়া সর্ধাদা হাহাকার করেন। গিনি একদিন পুর্ণ ছিলেন_-যাহার একদিন 

কোন অভাব ছিলনা! মন্ত্রীযুক্ত হইয়! সেই রাজার অভাব আর কিছুতে মিটেন!। 

বড়হঃখী এই রাজ! তখন হইয়। যান। অহংকারকে বিনাশ করিতে পারিলে 

রাজা আবার পূর্ণ হইয়া থাকেন। : 
অহং এর নাশ হয় কিরূপে? 

এই ত্রিতুবনে অহঙ্কার তিন প্রকার । তন্মধ্যে তই প্রকার উত্তম একপ্রকার 

ত্যজ্য। 

(১) আমিই এই অখিল বিশ্ব, আমিই অচুুত পরমাত্মা, আমা ভিন্ন আর 

কিছুই নাই এই ভাবকেই উৎকৃষ্ট অহংকার বলা যায়। এই মহংকারই মোক্ষপদ 

দান করেন--আত্মজ্ঞান লাভ করান। 

(২) দ্বিতীয় প্রকার অতম্কার হইতেছে--আমি নিখিল পদার্থ হইতেই ভিন্ন__ 

এইরূপ জ্ঞান। ইহা অতি স্থস্ম। ইনি মোক্ষ দিয় থাকেন। ইহ! অহঙ্কার 
বলিয়। কল্পিত মাত্র__বাস্তবক ইহ] অহঙ্কার মধ্যে গণা নহে। | 

(৩) দেহে হস্তপদাদিতে যে আর্মি বলিয়া জ্ঞান তাহাই লৌকিক তুচ্ছ 
অহংকার । ইহাই মানুষের প্রবল শক্র। ইহার তস্তে যাহারা পড়ে তাহার! 

মুক্ত হইতে পারেন] । 
শ্রেষ্ঠ অহংকার দ্বয়কে গ্রহণ করিয়া নিরস্তর ভাবনা কর “আমিই অখিল 

বিশ্ব” “আমিই বিশ্বরূপী ঈশ্বর” । এই ভাব্ন! দ্বারা দেহাত্মবোধরূপ নিরুষ্ট 
অহংকারকে বিনাশ কর আর মোক্ষপদে যাও অহংস্কারকে বদ্ধিত করিয়৷ পুর্ণ 

করিতে পারিলেও অহংকার শূন্ট অবস্থ! লাভ হয় আর যাহা দেখা যায়, যাহ 

শুন! যায়, যাহা স্মরণ করা যায় আমি সমস্ত হুইতে ভিন্ন এই ভাবনাতেও 

অহংকার শৃন্ট হওয়! যায়। মহাতআ্মাগণ প্রথমে "সকল আমি” “সবই আসার” 

পরে দেহাদি যাহা তাহ! “আম নই* “আমার বা তোমার কিছুই নাই" এবন্থিধ 

জ্ঞানে অন্তরে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান স্থাপন পুর্বক পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। 

দেছে অহংভ! রূপ কর্ন! ত্যাগ করিলে__সর্ব কর্শৃত্যাগ হয় তখন ত 

দেছই থাকেনা । তৰে জীবঙ্গশায় অহংকল্পন। ত্যাগ কিরূপে হইবে? 
২৩ 



১৪৬ | উৎসর্ক। 

জীবদ্দশাতেই ত কল্পন! তাগ। মৃতের আবার কল্পনাত্যাগ কি? কল্পনা 
ত/াগের অর্থ তুমি বুঝ নাই। বলিতেছি শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া কর্ণের 
অলঙ্কার করিয়! রাখ। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে শ্ররণ কর। 

অহংভাবটাই কল্পনা । যিনি পূর্ণ--যিনি সর্বব্যাপী তিনি ধখন অহং বলেন 
তখন কি হয়? পরিপূর্ণ চলন রহিত ষে ভাব তাহাই যেন সীমাবদ্ধ থণ্ডিত মত. 
বোধ হয়।, 

যে অহংভাবে, অসীম যেন সসীম মত উপলব্ধ হয়েন, সেই অহংভীবকে 
অপরিচ্ছিন্নব্রহ্গরূপে ভাবনা কর । 

. (১) অহংভাবকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্গাকাশরূপে ভাবনা করাকেই সন্বল্প ত্যাগ 
বলে। বুঝিতেছ যে অহংকে দেহরূপে ভাবনা! করিয়া ক্ষদ্রমত হইয়া রহিয়াছ 
সেই অহংকে সীমাশূন্ত আক।শের মত ভাবনা কর। ক্রিভুবন ব্যাপী__জ্যোতি- 
ময় আকাশরূপী অহং-ভৃতূ বঃ স্বঃ_এই তিন লোকের বস্তু সমূহ আমার 
গাত্রেই ভাসিয়াছে__সমস্তই আমি এইরূপ ভাবনাকে সন্কল্প ত্যাগ বলে। এইব্বপ 
ভাবন! ধিনি করিতে পারেন তাহার পক্ষে আহার, বিহার, গমনাগমন, কথোপ- 
কথন ইত্যাদি কিরূপ? সীমাশৃন্ঠ অহংভাবনাতে আহার বিহারাদি থাকিয়াও 
ন। থাকার মত হইয়া যায়, সমুদ্রের তরঙ্গ আর লক্ষ্য হয়না স্থির শান্ত অনন্ত 
জলরাশির সহিত একীভূত হক! অহংট! সীমাশূন্ত ভাবেই যেন বিশ্রাস্তি 
লাভ করে। 

(২) বাহৃপদার্থের অগ্ুভবটাও কল্পন|। বাহ্পদর্থের অনুভব কশুটুকু 
থাকে যখন অহং আকাশের মত সীমাশূন্ত ভিতরে এই ভাবন! প্রবল হয়? ইহা 
যেন এক চক্ষে মায়! মায়! ছায়া! ছায়৷ মত বাহাবস্তর অন্কুভব করায় কিন্তু ভিতরে 
সেই অথণ্ড অহংই রাষ্রত্ব করে। এইজন্য বাহাবস্তর অগ্নভবে যে অহংভাবের 
ক্ষীণ প্রকাশ তাহাকে আকাশরূপে ভাবনা করাকেও কল্পন! ত্যাগ বলে। 

(৩) আবার দেহাদি দৃশ্যপদার্থের প্রতি আত্মভিমানকেও কল্পন! বলা হয়। 
সেই অভিমানকে অপরিচ্ছিবব্রঙ্মভাবে ভাবনাই ব্রহ্গ-_-আকাশ মত ভাবনাই 
স্বল্প ত্যাগ। | 

(8) আবার যেমন বর্তমান . দৃশ্যপদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান রূপ ভাবনাকে 
মন্কর বল! হয় সেইরূপ স্থৃতিরপ অপরোক্ষ জ্ঞানকেও সম্বল বা! কল্পনা বলে। 
যে ভাবনায় সমন্ত স্থৃতির অভাব হয় সেই ভাবনাই শিবব্রঙ্গরূপে স্থিতি। 



তধিদা। ও অহগ্কার়। ১৪৯ 

বেই দেখ অতীত ও অনাগত বিষয়ের স্থৃতি, এবং বর্তমান দৃোয় দর্শন 
যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সঙ্ক্প ত্যাগ হয় না। যখন ভূমি ভূত, ভবিধ্যৎ, বর্তমান 
বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করয়া-_-সমন্ত দৃশ্য বস্ত এবং সমস্ত স্মৃতি একবারে ভুলিয়! 

গিয়া এক অখণ্ড স্বরূপে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া গাকিডে পারিবে তখনই তোমার 

সর্বসন্থল্প ত্যাগ হইল। 

তুমি সমস্ত বস্ত্র অস্মৃতি স্বরূপ হইয়! হদ্দন্তপ্ত শিশুর চলনের স্টায় অংসপূর্বকক 

কেবল যথাপ্রাপ্ত অভ্যস্ত নিতাকার্ধ্য করিয়। অবস্থান কর। কুলাল চক্র কোন 

কঙ্বল্প দা থাকিলেও যেন পূর্বদত্ত বেগে ঘৃর্ণিত হয় তুমি সেঈরূপে পূর্ববসংস্কার 
বশতঃ উপস্থিত নিত্যকম্ম সম্পাদন করিয়াও সন্বক্প শৃন্ অস্থাতে অবস্থান কর। 

বুঝিতেছ শুধু চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া থাকিবে-_ আবার আছারাদি ব্যাপারের 

জন্য স্পন্দিত হইবে এক্ষেত্রে সঙ্কল্প ত্যাগ যতক্ষণ ততক্ষণ । কিন্তু যখন সহ্ধর 
তাগ. এরূপ হইবে ঘষে যথাপ্রাপ্থ নিতাকর্্ন অভ্যাস মত করয়।ও তুমি অনুতব 

করিতে পারিবেনা--তোমার দ্রারা কোন কর্ম হইল তখন “তামার সঙ্কল্প ত্যাগ 

ঠিক হইল। যতদিন দেহ আছে ততদিন আহারাদি তোমাকে করিতেই হটবে। 

এমন কি সমাধিতে যত্দন থাকিবে ততদিন সমস্ত ভুলিয়া থাকিবে সত্য কিন্ত 

সমাধি হইতে উঠিলেই আবার এই দৃশ্ দর্শন। ইহা কতকাল করিবে বল? 
আর নির্বধ্বিকল্প সমাধিতে চিরদিন অবস্থিত এমন পুরুষ-_ আমি বশিষ্ঠও দে'খ 

নাই। 

তাই বলিতেছি চিত্তটা “বাসনাময়মাকুল” হয়৷ রঠিয়াছে। বাসন! যাছ। 

তাহ] মিথা। কল্পনা মাত্র । বাসনা যখন চিত্তের চিত্ত্ব---আর বাসনা যখন 

মিথ্যা! তখন বান্তবিক তোমার চিত্ত নাই। বাসন! শূন্ত চিত্তের একট। সংস্কার 

মাত্র তুমি কল্পন। করিয়া রাখিয়াছ । সেই সংস্কার বেগে যে সমস্ত কর্ম তোমাতে 

আসিয়া লাগিবে_-কেবল তীহাতে যদি স্পন্দিত হও-- তবে অবুদ্ধি মত কর্ম 

হষ্টয়াও তোমাতে কোন কর্ম থাকিবে ন!_ কারণ তবে সংস্কার তোমাতে পড়িবে 

না। টি পি এ | 

বুঝিতেছ সঙ্কল্প ত্যাগই মুক্তি । বিচার নামক চিন্বামণি হৃদয় মধ্যে আছে-_ তাহা 
ছেলায় হারাই৪ না। তুমি অসম্বল্পময়, অভাবনাময়_বাহ নস্তর ভাবন৷ শুন 
ও স্মৃতির ভাবনা শুন্ত হয়! অবস্থান কর। বল দেখি কত দীর্ঘ দীর্ঘকাল-অভ্যাস 
করিলে ইহ! হয়? অহং আকাশের মত সীমাশুন্ঠ ইহ! একক্ষণও ভূলিও না। 

গ্রথম প্রথম ইহ স্মরণ হইলেও জগতে বহু কর্ম হইতেছে দেখিবে । সেই সময়ে 



আক!শের গায়ে কত কি উঠিলেও আফাশ যেমন সীমাশুন্ত ভাবেই অবস্থান করেন 
সেই ভাবে দ্রষ্টাভাবে অবিচলিত অবস্থায় থাক। কোন কর্ম যখন করিতেছ 

তখনও স্মরণ কর পুর্ণ আমি, আমার অভাব ত নাই কাজেই কর্্মও নাই। যে 
সষগ্ত: কর্ম হইতেছে তাহা পূর্ব সংস্কারম়ী প্রক্কৃতির কাধ্য। ইহাদের সহিত 

আমার কোন সম্পর্কও নাই। কর্ম প্রকৃতি করিতেছেন-_-আমি-_সীমাশৃন্ত 
আকাশের মত আমি-_ আমি মিথ প্রকৃতি হইতেও ভিন্ন--কন্মী হউক বান! 

$উক তাহাতে আমার কি? পূর্ণ আমি-:আমার আবার অভাব কি ? আমার 

আবার ইচ্ছ/ কি-আমি স্থির শাস্ত-_-অভাবশৃন্ত-_কল্পনা শূন্ত- আকাশের মত 
সীমাশূন্ত। পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন, গ্রাত মুহূর্তে, ইহ! ভাবনা করার অভ্যাস কর। 

তবেই অবিগ্ঠ! ক্ষয় হইবে-বঙ্গকে না জানা যাহা তাহ। আর থাকিবে না- ইহাই 

শ্বরূপ বিশ্বাস্তি। 
পু 

বুদ্ধিমান বাক্তির কদাচ সুখ দুঃখ বিচার করা কর্তব্য নহে, করণ তাহাও 

স্কর। চিত্র লিখিত মনুষ্য দেহের অপেক্ষা এই জীবস্ত মানব দেহ জঘন্ত | 

চিত্রিত মানবের সগ্কর্প নাই; জীবন্ত মানবের তাহা আছে ; জীবন্ত মানুষ হুঃথে 

স্নান মুখ হয়, বাম্পজলে আদ্রবদন হস, চিত্রিত মানব তাহ! হয় না। চিত্রত 

মানব যতটুকু স্থায়ী, জীবন্ত মানব ততটুক'ও নহে ; তাহার মৃত্যু কেহই আট- 

কাইয়া রাখিতে পারেনা-- সে আধি ব্যাধিতে জীর্ণ হয়। চিদ্রিত দেহ কেহ নষ্ট 

করিলে ন্ট ভয় নতুবা হয় না-_বিস্ত মাংসময় দেহের নাশ অবশ্যন্তাবী | সে 

কারণে আমি বলি চিত্রত দেহ এই মাংসময় সঙ্কল্প দেহ অপেক্ষা শ্রেঠ। তাই 

ঝি মাংসময় দেতে আনার আস্ত কি? অনুরাগ কি? মাংসময় দীর্ঘ সম্থর 

দেহ--ইহাতে আবার আস্থ। কি? 

বুঝিতেছ কিরূপে দিন কাটাতে হইবে? 

বাসনা শৃন্ত হইয়া অভ্যাস বশে নিজ ব্যবহার কর্ধে যে কর্তৃতা তাহাই পরম 

ধৈর্য । এই ধৈর্ধা দ্বারাই জন্ম জর নিবারিত হয়। ব1সনা শূন্য, সঙর শূন্ত হইয়া 
ধথাপ্রাপ্ত' কর্মের অনুসরণ করতঃ কুলাল চক্র ভ্রমণের ন্তায় স্বীয় নিত্াক্মে 

স্পনিত ₹ও| কল্মকলের দিকে বুদ্ধি রাখিও না; কফলাকাজ্জ! না রাখিয়। কম্ম 

কর! আর না করা উভয়ই সমান। ফলাকাত্ষ! বদি ত্যাগ করিতে পার 
তাছ। হইলে কল্প ত্যাগবা কর্মের অনুষ্ঠান_যেরপ ইচ্ছ। সেইরূপ করিতে 
পার । | | 



গৃহ-বন্ধু । ১১৮১ 

 ফলকথা সর্বপ্রকার ভাবন! ত্যাগ করিয়! ব্রহ্মময়'হইয়। থাক। অন্বয় শিব 

শান্ত বিশুদ্ধ অনন্ত আত্মতত্ব ছাড়া যখন আর কিছুই নাই তথন কে আর কি 

জন্ত খেদ করিবে ? তোমাতে সম্কল্পের উদয় হইতে দিওনা-__ ইচ্ছার উদয় হইচ্ছে 

দিও না। “আমি” « মামার” বলিয়া! বথার্থও কিছুক্ট নাই। একমাত্র পরাংপর 

শিবই আত্মা । 
শর ওস্মট্প 

ধৃহ-বধ্ 

হে জগদ্বদ্ধো, হে জগদেকবন্ধো, হে দয়িত, তুমি প্রসন্ন হও , এই জগতরূপ 
আধার প্রসন্ন করিয়া তুমি প্রসন্ন হও) ঘটে ঘটে প্রতিফলিত তুমি, ঘটের 

আবিল জল অনাবিল বিদ্বোদ্গ্রাহ্থী করিয়া তুমি প্রসন্ন 5ও) চঞ্চল আধার 

অচঞ্চল করিয়! তুমি প্রকট হও, তোমার করুণার অঞ্জন লেখায় দ্রষ্টার জন্মান্ধ 

দৃষ্টি উন্মীলিত কর প্রন্তি নয়নোন্সীলনে ত্রষ্ট। আমি দৃশ্ঠ ঘটে দত বন্ধতে তোমার 
নয়নাভিরাম জগদ্বন্ধু বিগ্রহ দর্শনে কৃতার্থ হইয়। যাই | 

এই মায়ানগরে আসিয়া! আমি বন্ধু পা্টলাম অনেক, জন্মান্ধ আমি, মায়ার 

কুনকে বন্ধু দেখিলাম বহু। যাহার! আমর জগদ্বদ্ধুবিরহিণী কল্পনাকে বাহিরে 
স্বার্থের উপটৌকনে আপ্যায়িত করিয়। বাহিরে বন্ধন করিলেন-_দ্রষ্টা জন্মান্ধ 

আমি বড় জাল! পাইলাম ; দে দাবদাহে রক্ষা করিলে তুমি জগদ্বন্ধো ! যদি রক্ষা 

করিলে আর বিনাশ করিও ন1, এই নিত্য মহচরকে জামার বন্ধু করিয়। দাও-__ 

নিত্য সহচরের 'অনাদি চঞ্চল মৃষ্তি স্থির একতান ক্রয়! জগদবন্ধু তুমি তাহাতে 

প্রতিফলিত হও, আমি গৃহবন্ধু রূপে জগদ্বন্ধুব ভূবনষোহন রূপরাশি দর্শন করিয়া 

দাহ জ্বালা জুঁড়াইয়া লই গৃঠবন্ধুর স'হত কথা বলিয়! বলিয়া তোমার সহিত কথা 

বলিনার সাধ সে চিরপোষিত আকাজ্জ। মিটাইয়। লই। আর ঘরের বাছিরে-_ 

যেখানে তুমি ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিন্ত মুত্তিতে চৈতন্তরূপে তনুপ্রবিষ্ট হইয়। জড়কেও 
চেতন করিয়া তুলিয়াছ জড়া প্রক্ক তকে তোমার চৈত্নময় অঙ্গরাগে অনুরঞ্জিত 
করিয়৷ লইয়া আদি দম্পত্তি তুমি বিশ্বদম্পতি সাজিয়াছ এবং এই প্রকট জগতে 
ও অগ্রকট সেই শ্ুষম! গ্রদর্শন কবিবার জন্য নিজ খে নিজের স্ত্রতিগান 

করিতে যাউয়া বলিয়াছ -- 

বং তরী ত্বং পুম।নপি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। 

ত্বং জীর্ণ! দণ্ডেন নধথস ত্বং জাতো। ভবনি বিশ্বতোমুখঃ ॥ , 



১৮২ উৎসব. 

বঙির়াছ ভুষি স্ত্রী, তুমি পুফষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী) দণ্ডহন্তে জর' 

জীর্ণ দেহে তুমিই ; তুমি অজ তথাপি মায় কুহকে আমায় উদ্ধার করিবার অন্ত 

তুমি জন্মলীলায় বিশ্বতোমুখ সাজিয়াছছ। তুমিই বলিয়াছ__(পঞ্ুপক্ষী স্বরূপাহং 

চঞ্চলো২ঞ্চতস্করঃ ) আমি আমার অন্তনিহিত হীন বুত্তিগুলি বাহিরে তোমার 

জগদ্দেছে প্রক্ষেপ করিয়! অপরকে হীন জুগুপিতে কর্্মকারী মনে করিতেছিলাম 

ম্বণা ও বিদ্বেষ লইয়। ভুলিয়াছিলাম, আমার কল্যাণময় তুমি, তুমিই আত্ম 

পরিচয়, খ্যাপনায় বলিলে পশুপক্ষী তুমি, চণ্ডাল তন্কর তোমারই বিচিত্র বিভূতি। 

আমি বুঝিলাম, কিন্তু আমার গৃহবদ্থুট বুঝিলেন না; কর্মভূমিতে অন্ুরাগের 
গ্ররিবর্তে ছেষ, মৈত্রীর পরিবর্তে ঘ্বণা্ট বিকসিত হইল, অযোগ্যতায় আমি তোমার 

উপদেশ ধারণ! করিতে ন৷ পারিয়৷ কশ্মভূমিকে কলঙ্কিত করিলাম ; বামন আমি 

আকাশের টাদ হাতে পাইয়াও সাধ মিটাতে পারিলাম না; টাদের আদর 

বুঝিলাম না। অথচ তুমি আমায় বলিয়াছিলে-_নাম পুরুষে যুঙ্মদ্, যুষ্মাদ্ 

পুরুষে অপ্মদের সন্ধান ইহাই আমার ভীবনের ব্রত । আমি পুনঃ পুনঃ ব্রতভঙ্গ 

করিক্লা তোমার নিকট অপরাধীই হইলাম । ক্জাণম বুঝিয়াও বুঝিলামন1_-তোমার 
একস্থ আত্ম! এই যে হূর্য্যমগুল ইহার দৃগ্ত আনৃশ্য অনন্ত নাড়ীহত্রে ক্ষুদ্র বুহৎ 

বিশ্বদেছকে অনস্ত নাম পুরুষকে গ্রথিত করিয়। অনেক নান পুরুষের সমবায় এক 

তুমি এক যুগ্মদ হয়৷ আছ। তুমি বলিয়াছিলে, সতত ইহার জনুসন্ধান ইহারই 

গুজায় ইহারই তর্পণে, আপ্যায়নে রত ধাকিতে হইনে ; আমি আমারই হর্বলতায় 

আমার ভোগ-লালসর মহাব্যাধিতে আক্রান্ত; আম পুজার পূত বিগ্রহকে, , 

খণ্ড খণ্ড করিয়! ভোগ্য করিয়া লইয়াছি। আব্রঙ্গ স্তপ্বরপে এক 'যুক্মদ*, এক তুমিই 

বিরাজ কারতেছ, আমি আমার বিক্ষেপরূপ মন্ত্রে তোমার সেঠ বিরাট দেছটিকে 
খ্গু থণ্ড করিয়! ভোগ্য করিয়! লইয়াছি, এক যুস্মদ্ পুরুষকে না" পুরুষ করিয়াছি 

উপাস্তকে উপভোগ্য করিয়াছি, কর্মুভূমিকে ভোগ ভূমি করিয়াছি পুজা! সঙ্কীর্ণকাল 

দেশপাত্রকে সম্প্রসারত করে, আর ভোগ প্রবু'স্ত সন্কীর্ণকালদেশ পাত্রকে ক্রমে 

সন্বীর্ণতর করিয়! ভোগকামী ভীব সঙজ্ঘের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন কষে, আমি 
আমার ভোগ প্রবৃত্তি দ্বারা আমার অস্তপে বাহিরে দ্বন্দের করাল মুন্তি গ্রাতিষ্ঠ 

করিয়াছি। আমার বিক্ষেপে আমি এক যুস্মদকে-_অখও্ড এক তোমাকে . খও 

খণ্ড করিয়া! আমার সৌভাগ্যের বিরাট্ বিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছি “দক্ষিণাবর্ত শঙ্ঘোহয়ং 
বদ্ধ! চুর্ণী রুতো ময়া। তুমি তোমার দক্ষণ দৃষ্টির করণাগ্নাবনে 
আমার বিঙ্ষেপ প্রক্ষালন করিয়! একতানত আনয়ন কর আমি আমার কল্পিত 



গৃহ-বন্ধু। ক ১৮৩ 

নাম পুরুষকে তোমার বিরাটদেছে অঙ্গীভূত করিয়া সকল জ্বাল! 
নির্বংপণ করি । | 

তোমার চরণের ক্ষুদ্র ধুলিকণা আমি এই ক্ষুদ্র অন্মদ্, পরিবারে, সমাজে 

সম্প্রদায়ে জাতিতে দেশে মহাদেশে জলে স্থলে নভোমগ্ডলে একীভূত তুমি এই 

বিরাট যুস্মদদের সেবা! করিয়া আপ্যারিত হই। (তোমার আপ্যায়নের প্রসাদ 
লাভে ধন্ত হয় বাই। আর যাহারা আমার দুষ্কতির আবাহনে সংহত হইয়া 
তোমার অমৃতময্প বিগ্রহের উপরে আবরণ রচন! পূর্বক হিরগ্ুয় পুরুষকে বিরাট 

পুরুষ করিয়াছিল, তোমার স্থল দেহের সেই অণু সমূহ আমার জীবনব্যাপী 
আপ্যায়নে আপ্যায়িত হউক। মন্ন।থ-_আমার নাথ তুমি, তুমিই জগতের নার্চঠ, 
মদাত্বা আমার আত্ম! তুমি, তুমিই জগতের আত্মা আত্ম-লাঁভ রূপ চরম লাভ--- 
আমার মধ্যবন্তিতান প্রাপ্ত হইয়! সংঘাত বন্ধ অনুগুলি হিরণ ' পুরুষের অযৃতিময় 
ক্রোড়দেশে খুমাইয়া পড়ুক আর আমিও তোমাকে_এই ক্ষুদ্র অস্মদের 

বহুকালের হারানিধি এক বিরাট, যুন্সদ্কে অনাবরণে অবাধে প্রাপ্ত হইয়! ধ্ন 
হইয়া যাই আমাদের নহুপিনের নিত্য প্রার্থনা-_-'আপ্ায়স্ত মমাঙ্গানি থাক্ 

গ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোব্রমথোবলমিক্ত্িয়াণচ সর্বাণি আমি যে বলিতাম--আমার 

অল সমূহ তোমার স্ষমা-মগ্ডিত বিরাট, অঙগসমূহ দর্শন করিয়া আপ্যাক্জিত 

হউক, এইরূপ আমার বাক্য আমার 'প্রাণ, আমার চক্ষু শ্রোত্র আমার বল, 

_, আমার সকল ইন্দ্রিয় সর্বেন্ত্িয় রসায়ন তুমি, তোমার দর্শনে- দর্পন প্রতিফলিত 
রং আত্মদর্শনে দ্রষ্টার মত আপ্যায়িত হউক আমার এই প্রার্থনা সকল দেখিয়। আমি 

'স্থুলে নিদ্রিত, সুম্মে জাগরিত হইয়া যাই। নাম পুরুষে যুশ্মদেরসন্ধান তোমার 

উপদেশ নিত্যকর্তব্য এই মহাযজ্ঞ পুর্ণানুতি প্রাপ্ত হইয়া সফল হুউক। 

নয়ন আমার নয়নাভিরাম ভূবনমোহন রূপস্সাগরের স্থথসস্তরণে কুতৃহলী, শ্রবণ 

আমার সংসারব্যভিচারিণী বাকোর অসভ্য, বীভৎস অশ্লীলকঞ্খ শ্রবণে খিন্ন 

আজ শত সাধের মু্তি শ্রবণমঙ্গল তুমি তোমায় পাইয়া! তোমার অঙ্গ সঙ্গিণী 

মধ্যম! ও পত্তন্তীর সৎকার লাভে প্রলুব্ধ । ্ 

শ্ীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 



শ্রীসদা শিব: 

শরণং মম। 

শিবরাত্রি ও শিবপুজ! । 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 

শিবই বস্ততঃ কল্যাণময়, স্থখময়, দয়াময়, সর্ববশক্তিমান্ 

শিবই রোগাঞ্ডের ভিষক্ তিনিই ভবরোগবৈদ্া, 

তিনিই অকিঞ্চনের সর্ববন্ব, তিনিই 

দরিদ্রের নিত্য কোষাগার । 

বন্তা__“শিব” কে, তাহ! না৷ জানিলে, শিব--ধনের অভাব দুর করেন, 
ব্যাধির যাতন! নিবারণ করেন, শিব সাংসাক্জিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ 

ৰা নিত্য সুখের বিধাতা, এই সকল কথা যে, অর্থশ্ন্তরূপে প্রতীয়মান হইবে, 

তাহা নিঃসন্দেছ। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকাধ্য শিল্প প্রভৃতি গ্বারা অর্থ . 

উপার্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ওষধ দেবন করিয়৷ রোগমুক্ত হয়ঃ অল্পজ্জ, 

স্থুলদর্শী, বিচারবিহীন মানুষের ইহাই জানে, ইহাই বিশ্বাম করিয় থাকে, কিস্ত 
ইহার একবারও ভাবেনা, যে বিগ্যাি স্থখহেতু বলিয়া! সাধারণতঃ বিবেচিত হয়, 

সেই বিগ্া্ির স্বরূপ কি) উহাদের আছ প্রহ্ুততি কে? শবই যে বন্ততঃ শিব, / 

তাহ! হইতেই যে, নিখিল বিছ্ধার আবির্ভাব হয়, (শবই যে রোগার্তের চেষজরা' 

তিনিই যে রোগহর ভেষজ সমুহের স্থষ্টি করেন, সর্ধকাধ্যের পরম কারণ 

কল্যাপনয় সর্বাধার শিবেই যে সকলে শয়ন করে, শিবই বে বুদ্ধিরূপে, হিতাছিত 

বিবেন্ক শক্তিরূপে জীব হৃদয়ে বাস করেন, শিবই যে সর্বক্ম প্রসবিতা, তাহা, 

বুঝাইতে হইযে, অনেক কথ! বলিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হুইলে প্রথমে প্রতিকূল 
সংস্কার রাখিকে বদলাইতে হইবে, তত্ববিচারের যথার্থ পথ দেখাইতে হইবে, 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সত্যের রূপ সম্মুথে ধারণ করিতে হইবে। 

আমি ক্রমশঃ এই সকল কারবার চেষ্টা। করিব, তুমি সাবধান হইয়। আমার কথা 

অবদ কর । 

বধ সন্থান্ধ ছুই একট কথ।। 
অরপু! উপলিধদো, পদ্পপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামারণে বিচারের বহু প্রশংসা, 

এবং বিচার বি অত্যন্ত নিন্দা আছে।. পূর্ণ উপনিষদে ও পল্পুরাণে উত্ত 



: শিবরাতি-ও শিবপূজ। ৯৮. 
হইয়াছে, বাহার চিত সর্ব বিচারপর নহে, তাহাকে: মৃত বলিয়াই জামিবে, প্লে 

শ্বাস, প্রশ্থাস, আহার. প্রভৃতি জীবিতের কর্ম করিলেও) বস্তুতঃ জীবিত: নট 
তাহার জীবন অনর্থক ।.. ্ 

জিজ্ঞান্্-_-বিচারেয় বহপ্রশংসা আপনার মুখ হইতে গুনিয়াছি। টা 

কাছাকে বলে, তাহ! জানি না, স্থতরাং বিচারবিহীনকে কেন এত নিন্দা ষ্ 

হইয়াছে, তাহ বুঝিতে পারিন| 
বক্ত1--“বিচার” কাহাকে বলে, তাহ! তুমি ঠিক জাননা বটে, তথার্পি 

( বিশুদ্ধ ও পুর্ণভাবে ন! হইলেও ) তুমি বিচার করিয়! থাক। 'ষে বকতিছল্নে ্ 
চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ বা নিদ্রাবস্থাতে বিচার: না করে, সে মৃত 

এই কথা কিরূপ সারগর্ভ, যখন তোমার তাক উপলব্ধি হইবে, পবিচার* - (চোন্ 

পদার্থ তুমি যখন তাহা সম্যগ রূপে অবগত হষ্টবে, তখন তুমিই বলিবে, ধা্ছার 
চিত্ত, সর্ধদ! " বিচারপর নহে, সে মৃত' এই কথা যথার্থ, ইহ! অয 

সার্ধগর্ভ কথা । 

জিজ্ঞান্থ__বিচার কোন্ পদার্থ, কিরূপে বথার্থভাবে বিচার করা যায়. তা 

জাদিবার ইচ্ছা হইতেছে । “শিব,কে তাহা জানিতে হইলে, বিচার পদার্থ? চে 

প্রথঞ্জে কিছু শোনা আবশ্তক, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, আঁপনি 

শঙ্গির”,কে, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া! বিচারের কথা তুলিবেন কেন? 
/& ৰক্তা__“শিব”,কে, কেবল তাহা! জানিতে হইলে, কেন, এমন কোন: বিধয় 

উহার স্বরূপ বিন! বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সীধুদ্দিগের গতি, বিচার 
না করিলে, মোহভঙ্গ হয়না, অজ্ঞানের নাশ হয়না ।. বিচার ব্যতীত: বিদ্বান 

গে অন্ত উপায় নাই, সাধুগণের বুদ্ধি বিচার বলেই অগ্ডত পরিত্যাগ পূর্বক 

গত প্র থাকে, বিচার দ্বারাই ধীমান্গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ পজিাতি, 
ক্ি্ানুঠান ও তাহার ফল এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযু কি বত, 

কি খিখ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে, বিচার মহাদীপ স্বরূপ ।. যে চিরবি 
শির অভাব বশতই মানুষ, শিবের স্বরূপ জানিতে পায়েন!, যাহ! হইতে পর 

* পনৃচ্ছতন্তি্তে। বাপি জীগ্রতঃ ম্বপতোহপ বা। ন্ পল ডেকে 

বাদে মৃত উঠতে ॥*-_অন্পূর্ণোগন্ধিং | টান 
শাচ্ছতত্তিষ্তো বাপিজাগ্রতঃ স্বগতোপি;ধ1। ঠ বি ৪ | | ্ গে 

বৃ এব চ ্ পল্পপুরাণ-_পাতালখস্৪৯ ০ | রর ॥... শি 

ও: 



৯৬ চে উত্সব 14. 

কলা হয়, বিনিই বস্ততঃ কল্যাণময়। মানুষ হাক আনিতে চার মা, তাহাকে 
ঝামিবাদ প্রয়োজদ. উপলব্ধি করেন!। দুর্ভাগ্যবশত: “ যাহা নান্তিক, 
ধাং রা সর্কশক্তিমানকে সর্বশক্তির কেন্তরতবনকে ত্যাগ করিয়া, 

'রিজ্ছির হুথের জত, ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছন্ন শক্তির উপাসনা. করেন, 

সুহাদিএকেও স্বীকার করিতে হইয়(ছে, কেবল বিচার দ্বারাই আমরা, দ্ধ জ্ঞান 
লাভ করিয়া! থাকি, বিচার দ্বারাই ছুর্বিজে্য় জাগতিক রহ্তর ভেদ হই! 

কে, বিচার শক্তিই মানুষের সর্কোৎকষ্টদান,। অসাধারণ অধিকার, ইহাই 
 ইভরূটুবসজ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেধিত করে। * ছৃঃখের সহিত বলিতেছি, 
রর চারেক বিশুদ্ধ ব৷ পুর্ণরূপ ইষ্টারাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, 

ভ্হ। হলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহ! হইলে, শিবই যে, বস্ততঃ শিব, শিবই যে 
ধিচারশক্তির মূল প্র্থতি, শিবই যে সর্ববিধ দুখের দাতা, শিবই যে সর্বপ্রকার 
কস নাশকর্তা। শিবই যে, বিশ্বের ধক আধার-_অবিচালি-বিশ্রামস্থল, বিন! 

এআিত তাহার! তাহা স্বীকার করিতেন। তুমি গুনিবামাত্র বিশ্মিত হইবে, 
আবার নূতন কথা শুনিতেছি বলিয়! তোষার মনে হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি: 
নর া। [রদ পরমোপকার হইবে, এই বিশ্বাসে বলিতেছি, বেদ হইত্তেই বিচার 

শি পুরণ ও প্রসারণ হটয়। থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্ররাবন। 
বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন ব। হিরণ্যগর্ভ, মহীধর তা”্ই বলিয়াহন। 

শিব শান্তাদি রূপে জান প্রদান করেন, বেদ-শান্ত্রময়। শিবের জ্ঞান গ্রদস্থ 

€মাক্ষতুখকারিত, শিব, বেদ-শাস্্ দ্বার! অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্বক যোরঞা 
জান দান করেন বলিয়াই তীহার মোক্ষল্থকারিত্ব সিদ্ধ হয়-_€ শসা 

| রাগে জান গ্রদত্বাৎ মোক্ষনুখকারিত্বদিত্য্৫থঃ” শুরু যজুর্বেবেদভাষা )। 

রি &ঃ ব্যতিরেকে জ্ঞান হয়না ; বিচারশক্তি বেদ বা! শিব হইতে 7 প 

| ১০ ছার! চিন্তভূমিতে তরঙ্গ রর করে। ইহ! রঃ বিচার শা 
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রা শিররাজি ও শিবপুজা |. উদ 
প্রুরণ হয: শ্্রদারণ হয় বেদ ব| শকের "পরা, "পশ্তীত, রানা) 3৪ 
'বৈশর়ী” এই চতুর্ধিধ স্কুল, সুক্ষ, হুক্তর ও সক্সতম অবস্থা! সাছে। 
খাথেদে উক্ত হইয়াছে, বেদ বা শবের পর, পন্রতী, বধ্যযা ৪ 
বৈখরী এই অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈখরী অবস্থাই সাধারণ মাছে 
পরিচিত, 'বেদের আর তিনটী অনস্থা গুহানিহিত-_সাধারণের কাছেঃ 
অপ্রক্কান্থিত, ুমীষী__নতীক্ষ, বিশুদ্ধপ্রন্ত। বিশিষ্ট যোগবিৎ বা বথার্সন্দেবিধ + 

 ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত বেদ ব শব্ধের পরাদি অবস্থ] চতুষ্টয়ের স্বরূপ অন্ডের চা? পেতে 
পতিত হয় না।.* জগম্মাতা সীতাদেবীকে কেন সর্ব বেদ-শস্ত্রয়ী 
কেন ব্রন্ধাবিগ্তা স্বরূপিণী বল! হইয়াছে, কেন আখীক্ষিকী বিদ্ধ! বলা 

শীতাতব নামক মন্তাষণে আমি তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। অতএব বিচাররার+ 
সম্বন্ধে এখানে ধিক বলা নিশুয়োজন | শিব যে, সর্বপ্রকার সুখদা|) বিট 
ঘে নিখিল বাধ! দূর করিয়া সকলের শাস্তি বিধাত।, শিরই (পরমাসথাই, নে, . 
বিশ্বের পি, স্থিতি ও লয়কর্ত, শিবই যে অনুগ্রহ শতি_জগর্গুরু, জগক্র 
অজ্ঞানান্ধকারের হস্তা, সর্ববমঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান করুণাময়, প্রেমময়, সা 
শিবই যে, নিত্য ও অনিত্য ধন দাতা, আধি-ব্যাধির লাশবর্তী শিব. ১. 
'ভবরগবৈচ পুর্ণভাবে তাহ! উপলদ্ধি করিতে হইলে, বিচার শ'ত্তুর তন্ব ূরাবে | 

অবলোকন করিতেই হইবে ;) বেদের স্বরূপ দেখিতেই হইবে । বিচারই আস্তর 

'ও ধাহা জগতের মূল কারণ। অথর্ববেদ বলিয়াছেন-_-'যাহ! আবন্তর, তাহাই বাছে, 
[যাহা বাহা তাহাই . আন্তর।”৮ আন্তর জগংই যে, বাহাঞ্জগতের আকার. ধারণ 
কর্মে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধো কোন 
কেরি, 'ধীমান্ অগ্ুভব করিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই সর্বপ্রকার স্থুলশক্তর মুল, নিচ!র 

শর্তিই আস্তর ও বাহা জগতের আগছাশ(ক্ত | শব ব| ব্রহ্ম হতে িশনযয়তের রঃ 

এ ছু দেবতারাও শব বা বেদ গ্রস্থত / আশ! হয়, কালে, ফুবিচারলীল নর 

রূ' বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পরম মচ্চোর রূপ দেখিতে: 

রা, 

বধু 
ঠাঃও ন, কৃতককৃত্য হইবেন। পুর্বে বলিয়াছি, এই সকল কথ! তোমাক বোধন 

স্ইবার লহেঃ অথব কেবল তোমার কেন, আমার বিশ্বাস, রি সক? কথার 

খ্চ 

স্চস্বারি বাকৃ,পরিমিত। পদানি তানি বিছ্ুব্রণাঙ্গণা ষে'মনীিণঃ । 

" ুচার্রীণ নিহিত দেঙগরস্তি ভূরীয়ং বাচো। মনুষ্য! বসি” 



যা কত, বধার্থভাবে তাহা অবধারণ রি লাখর্থ ইদানীত্তয় নারব্যক্তিয় 

জাছে। জপ, ধ্যান, ভক্কিপুর্ববক একা গ্রচিত্ে স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারা যে, 

অতীষ্ট কল প্রাপ্তি হয়, মন্ত্রশক্তি দ্বার! যে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক 

হঃধের শাস্তি হয়, তাহা সতা, তাহ। মিথ্যা ব! কল্পন! মূলক নহে। স্থুল ভেষজ 

হার! যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশান্তি হইয়! থাকে, মনত্রপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি 

ধারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসক দিগের অসাধােবোধে পরিত্যন্ধ 

রোগী নির!ময় হয়, শান্তি পায়। 

সিিজান্গ-_কিরপে তাহ! হয়, তাহা বুঝিতে ন! পারিলেও, মন্ত্র বা নাট 

নান, ঃঅসাধা রোগেরও উপশম হয়, আমি কি তাহা অবিশ্বীস করিতে পারি? 

কু বংসর হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত কালবন্তে, ছিলাম, বাচিবার কোন: আশাই 

বধ, কেবল আপনার ইচ্ছাশভি, আপনার দযা, আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা 
'করিষ্জীছে। আপনি যদি কুপাপূর্ববক আমার প্রাণ রক্ষা না করিতেন, তাহ! 

সটনে কি, আম আজ আপনার শান্তিময় চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল 

'অস্থুতময় উপদেশ গুনিতে পাইতাম ? কেবল আমি কেন, আমার মত বহু" 

ঘ)ক্তিই আপনার কৃপায় প্রাণ পাইয়াছেন। তাহার! স্বীকার করুন, বা ন! করুন, 

“যতদিন জীবিত থাকিন, ততদিন মামি আপনাকেই প্রাণদাতা বলে মনে মনে 

পুজা করিব, মন্ত্র বা মানসশক্কির বীর্য যে, অমোঘ, এতদ্বারা] যে, অসাধ্যও 

রা হইতে পারে, অন্তকে (আব্শ্তক হইলে ) তাহ। জানাইব। | 

 'ৰক্তা_মামি যে, তোমাকে, তুমি বালিকা হইলেও, এই সকল কথা 

(ছার : সাধারণের ছুর্ষোধা, যে নকল কথা সাধারণের প্রীতিকর রঃ ) 

স্ুনাইতেছি, তাহার কি কোন কারণ নাই? আমার মুখ হইতে যার 'ধাছা॥' 

| শুনিজছ, সেই সকল শব্দ স্পন্দন তোমার চিত্তাকাশে সংস্কাররপ্রে কিছউান. 

“সবাঁফিবে ১: ষে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঢষইটী বিজাতীর বস্তুর পরস্পরের পরত 

; পর্বে ক্রিয়৷ হইতে বিছযাৎশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রাকৃতিক নিযদাু্রানে 

একদিন, সচিত্তাকাশে লগ্ন তর শব সংস্কার হইতে তোমার বিচারশক্তির র 

ইইবে, ও ডু ঠ তুমি বেদ বা শিবের কঁপায় আপন! হইতে আমার ( আপাততঃ হর্ষোধ্য 

হইলেও ) এই সকল উপদেশের তাৎপ্ধ্য বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে ভগবান্, 

-পশঞলিদেব বলিয়াছেন “প্রাতিভ জ্ঞান হইতে, অন্ঠ কারণ ব্যতিরেকে মাছুষের 

সর্বজ্ঞত। হইয়া থাকে, এ জ্ঞানের কোন বিষয়ট অজ্ঞ থাকে ন1।. উপদেষ্টার 

| রিও দি £ফেবল, নী জড় স্পন্দন না হয়, যদি ইছা তাহার পু বশ 



- পিররাত্রি ও শিবপুজা 
১ ১৮৯ 

| অন্তত বিমল প্রাণ বা বেদের স্পন্দন হয, এবং উপদেশর হৃদয়ও বদি ্বচ্ছ হয়, 
উপদেশের গ্রতিবিত্ব যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, তা হইলে, উহা 
নিশ্চয় অভীষ্ট ফল প্রর্সষ করে, কখন বৃথ! হয় না।” ৃ | 

বিচার যে, বেদমূলক, বিচ1র হইতেই যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া 
থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি (প্প্রাণ খচইত্যেব 

বিগ্বাৎ*__এতয্লেয় আরণ্যক )) নিখিল শব্দ-বিচারপর, জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদ, 
বিশ্বের পরমবন্ধু মহধিগণ প্রাণ বা বেদস্বরূপ (প্সর্বং শব জাতং মহর্ষিজাতং ড়. 
গ্রণন্বরূপমিত্যেবোপামীত ”--এঁতরেয় আরণাক ভাব্যা )। “খা বি ধ্েঃ 

নিমিত্ত বেদের বাচক হইয়াছে, যথাসময়ে তাহ! তোমাকে বুঝাইয়া দ্িব। যিনি. 
বিচার বিহীন, তাহাকে কি নিমিত্ত “মৃত” বলা হইয়াছে, এখন বোধ হয়, মি 
তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দাচ্সারে হয়, ভাহা "ছলে, 
বিদুৎ প্রকাশের গ্তায় বিচার শক্তির প্কুরণ হুইটবেই। যিনি বিচার বিহীন, | 
তমোগুণের আধিক্য ও সন্বগুণের হাস বশতঃ যাহার বিচার শক্তির ( আকাশে 

স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিবাক্তির স্বাদ হয়, সেইরূপ) সকুরণ | 

হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ সন্দেহ নাই। বুঝিতে পারিতেছ কি, আমি. 
শিবের পিবত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, কি কারণে এঁবচার, নামক পদার্থের কথা 
তুলিয়াছি। 

জিজ্ঞান্থ_ পৃর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথ শুনি, বিপুল 

আনন্দ হইতেছে । শিবের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে, “যাহাতে সকল শয়ন করেন+ 

যিনি সর্বপ্রকার স্ুখদাতা, ধিনি সর্ধপ্রকার দুঃখের নাশকর্তা, যিনি বেদশ।স্ররূপে 

ধজ্ঞাসদীত! এবং মুক্তিম্থখদায়ী, তাহার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, “বিচার; 

. পদার্ী স্থন্ধে কিছু বলা যে, আবশ্তক, তাহা আমার অন্থৃভব হইক্াছে। 
বলিতে চলিতে উপবেশন কালে,জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় অর্থ/ৎ সর্বদ। যিনি বিচানুপর 

নথেকু$তিনি “মৃত', এই কথ! যে অতিমাত্র সারবতী, আমার তাহা.বোধ 
টি এ । বিচারই আস্তর ও বাহ জগতের মুল, হ্চার হইতেই আস্তর ও বাঞ্' 

জগতের পরিণাম হইয়! থাকে 7. আহা! যেদিন আপনায় ক্কপায় এই অমূল্য: | 

পদেশের ভাৎপর্য। গ্রহণের যোগ্যত। 'পুর্ণগাবে বিকাশ গ্রাপ্ত হইবে, সেইদিন. যে, 
| কত স্থ্খী হইব, কত লাভবতী হইব, তাহ! ভাবিলেও, অপুর্ব আনন্দে হৃদ. 

পরিপূর্ণ হয়৷ রর রি 



' চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় | 
(পরবানবতি) 

জিজঞান্থ--মনোহর কথ! শুনলাম, আনন্দে, আশাতে, উৎসাহে চিত্ত পূর্ণ 

্ট্ইল। তথাপি, দদা, মনে হইতেছে, "ৃষণ” অর্জুনেরই কৃষ্ণ, “ক” উক্ত ভাগা- 
রা রই কৃষ্ণ, যিনি অর্জুনের মত হইতে পারেন, ভাগাবশতঃ ধিনি উক্ত 

তাগ্যবতীর হাদয়ের গায় হৃদয় পান, ভগবান যখন তাহাকেই “কষ” রূপে দেখ! 

দে, -ব্যক্তিমাত্রেই ধখন ভগবানের “কৃষ্ণ” রূপ দেখিতে পায় না, তখন প্রুফ 
সকলৈরই “কষ,” কৃষ্ণ ভক্তিহীনকেও, ত্ৃক্তি দরিয়া কৃতার্থ করেন, আমার মত 

 অপাত্রকেও পাত্র করেন, এই কথা স্বীকার করিব কেন? 

ব্তা--রম৷ ! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, “কৃষ্ণ” বস্তুতঃ লকলেরই “কৃষ্ণ 
“কষ” যেমন অর্জুনের “কৃষ্ণ', তেমনি দূর্ধ্যোধনেরও 'কুষ', তেমনি কংসেরও “কষ, 
তেমনি তোমারও “কুষ” । ভক্তিহীন যে, ভক্কিমান্ হয়, পাষওডও যে, পরমধার্দিক 
হয়, তুমি কি তাহ! শ্রবণ কর নাই? ভগবান্ যদ সর্ব সমবৃষ্টি না হইতেন, 
সকল সপ্তানের প্রতি যদি তাহার সমান দয়া না! থাকিত, তাহা! হইলে কি, ভক্তি- 

হীনের নীরস হৃদয় কখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইত? তাহা হইলে পাষণ্ড কি, 
কখনও ধাশ্মিক হইত? মন্দ যে, ভাল হয়, তাহার কারণ কি? রুগ্নের পার্থ যে. 

স্ ছবি দেখিতে পাও, দরিদ্রের বিষন্ন বদন দেখিতে দেখিতে যে, সমৃদ্ধিশালীর 
সহাসমুখ খানি নক্সনে পড়ে, ুর্থের 'অহস্ত মুদ্তি দেখতে দেখিতে যে, সুবিষবানের 

মনোরম মৃত্তি দেখিতে পাও, ঘোর অশাস্তির পশ্চাৎ যে, কমনীয় শাস্তি রূপ 
' নয পতিত হর, তাহার কারণ কি? ভগবান দয়াময়, উগবা্গ 

সর্চর সমদৃ্ি, তাহার বৈষম্য ভাব না, তিন নিষ্ঠুর নহেন।' স্ীলেই 

প্লকল বস্তকে উপাদেয় বলিয়া! মনে করেনা, প্রক্কাত তেদ নিবন্ধন করিতে পারে 

না । খথার্থ |হতকর সামগ্রী হলেও, -যে তাহার মূল্য বুঝে না, তাাকে তাহ! 

দিলে, সে আদর পূর্বক তাহ! গ্রহণ করে ন!| ভগবান্ সকলের “কষ” হলেও», 
:থাক্তিমাজ্রেই তাহাকে ঠিক “কৃষ্ণ রূপে পাইবার ইচ্ছুক নছে, ভগবান্ তাই 

((যাঙ্ার/তাহাকে “কষ” রূপে পাইতে চাহে ন! ) তাহাদিগকে ( ঘাধৎ তাহার 

য় তারাদের পাপের ক্ষ না হয় তাবৎ) তাহাদের ভী্ট রূপেই দেখ। নি 



চঞ্চল মনকে স্থির ঝরিবার উপায়। ০১৯১, 

থাকেন, তবে বিশ্বাস কাঁ ও, কৃষ্ণ কদাচ “কৃ রূপ তনুগুক্যন না, পাপীকে 
বিল করিতে, শৃক্তিহীনকে শক্তি দিতে, জানহীনকে জনি তে, ভক্কিহীনকে 

তক্তিম্থধ পান করাইতে, তিনি কদ্দাচ বিরত হন না। সদা করুণাময় ভগবান্ 

যে রূপেই দেখ| দিন, জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠিলে, জানিতে পারিবে, তিনি কক 

রূপেই সকলকে সর্ধদ! দেখা দেন, তাহার সকল কার্ধাই জীবের কল্যাণের জন্ত। 
ভগবান্ বদি সর্ব্দ! কৃষ্ণ রূপে বিরাজ ন! করিতেন, তাহ! হইলে রোগ সৃষ্টি করিয়া, 
তিনি রোগহর ওঁষধ স্থষ্টি করিতেন না, তাহা! হইলে মন্দ কখনও ভাল হইত নার 
এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাস! হইতেছে? ঠ 

জিজ্ঞান্ব,-একটা [বিষয় জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে, এখন তাহা 

জানাইব কি? | 
বন্ত/--কোন বিষয়ের জিজ্ঞাঁস। হইতেছে, বল। 

গিজ্ঞান্থ--যে *সীতারাম” নাম শুনিতে শুনিতে ভূমষ্টু হইয়াছে, যে দীতারাম 
ও *গোৌরীশঙ্কর' নাম শুনিতে শুনিতে থুমাইয়াছে, জাগিয়াছে, বর্ধিত হইয়াছে, 
তাহার কি হবে দাদা! “সীতারাম' ব| 'গোর'শঙ্কর' কি, কষ রূপ ধারণ করেন 1 

“সীতার!ম' বা “গৌরীশঙ্কর+ নাম উচ্চারণ করিলে কি, পাপীর পাপ নাশ হয় না? 

একট নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে কি, ভগবান্ অপাত্রকে পাত্র করেন না, তক্তি- 
হীনকে ভক্তি দিয়! কৃতার্থ করেন না? 

বন্ত1-কি সুন্দর, সরলত! মাথা প্রশ্ন, তোর প্রশ্ন শুনে, এই দেখ রমা 
আমার চোক্ দিয়ে জল বাহির হইতেছে, আমার যেন তোর মত ভগবানের -নামে 

অকপট, অবিচাল অনুরাগ হয়। আনন্দ রামায়ণে উক্ত, এক প্রাতঃদ্র্ণীয় 

রামেপানকের কথা, তোর কথ। গুনে আমার স্থৃতিপথে জাগিয়! উঠিল। 
জিজ্ঞান্__সে কি কথা, দাদ] ! সে কথা শুনিতে বড় ইচ্ছ! হইতেছে । : 

_ বক্তা-_আমি তোমাকে পরে সে কথ,, পূর্ণভাবে গুনাইব। ইহ! রামোগুঁসক 
ও ক্ধেোপাসকের পরম্পর বিবাদ মুলক কথা, এই বিবাদে রামোথাসক 

রামচন্ত্রকে এবং কৃষ্কোপাসক কষ্চচন্ত্রকে- সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গ্রতিপাদনের চেষ্টা 

করিয়াছেন। রামোপাসক জ্ঞানী, প্রক্কত ভক্তিমান্ এবং বিনয়াবনত, কঞ্জোপাসক 

. গর্বিত, উদ্ধত স্বভাব। কৃষ্ণোপাসকের গর্ব পরিহার করাইবার নিমিত্ত 

আকাশবাণী হইয়াছিল, দেবতারা রামোপানকের উপরি পুশ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। 

ইহাতেই বিবাদ মিটি যায়। আকাশবাণী শ্রধণ পূর্বক কুষোপানকের 
জআ।নোদয়, হইছিল, তিনি রামোপালক্ের চয়ণে নিপতিত হইয়াছিলেন। 



রামোপাসক আক চিত | ককোপানককে জালিঙগন পূর্বক ধলা ছিলেন, 
ভাই! বিনি রাম টিটি যে কষ, বাসুদেব ও রাষ.যে, অভিন্ন তাছা 
আমি জানি, তথাঁপি কি করিব, অযোধ্যাপুরপাবক সলক্ষণ বালক রামেই আমার 
মন যে, ধাবিত হয়, আমি তাই তোমার সহিত কৌতুক করিয়াছিলাম। * 

: শ্লীতারাম,” “গোৌরীশঙ্কর”, প্রাধাক্ুষ” ইহার! একেরই নাম। অতঞএৰ 

/এসীতারাম,” বা গৌরীশঙ্কর নাম দ্বারা সম্বোধন করিলেও, ভগবান্ উত্তর দেন, 

পি রূপে দেখ! দিয়া থাকেন। | 

_ জিজ্ঞান্থ__সীতারাম বা গৌরীশঙ্কর রূপে দেখা.দেন না? 

বক্তা--“সীতারাম বা গৌরীশস্বর” নামে কৃষ্ণ রূপ এবং 'কৃষ্' নামে সীতারাম 

ও গৌরীশঙ্কর রূপ বিরাজমান আছেন । ভগবানের যে নাম, যে রূপ তোমার 

প্রকৃতি অনুস|রে অভিমত, তুমি সেই নাম দ্বারাই তাহাকে ডাকিবে, ভগবানের 

সেই রূপেরই ধ্যান করিবে, এতম্্ারাই তোঙ্জার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হুইবে। চিন্ময়, 

অদ্বিতীয়, নিষ্ফল, অশরীরী, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম উপালকগণের কার্য্যার্থ স্বীর মায়া 

ব! শক্তি ্বার। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা ক্রেন ( *চিন্ময়স্যা দ্থিতীয়ন্ত নিস্কপত্ত।শরীরিণঠ। 

উপাসকানাং কার্ধ্যাথং ব্রঙ্ষণে! রূপ কল্পন1।”__রাম পূর্ব তাপিনী উপনিষৎ )। 
পৃথক্.পৃক্ নাম পৃথক্ পৃথক্ শক্তির বাচক, ভিন্ন, ভিন্ন কার্ধ্য সম্পাদনার্থ এক 
ভগবান্ ভিন্ন, ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করেন। গীতার ভাষাকার ও টীকাকার 

*কৃষঃ” ন/মের অর্থ কি, তাহাই বুঝাইয়াছেন। যিনি পাঁপের কর্ষণ করেন, 

ধিন্ি পাপ নাশক, যিনি ভক্তদ্দিগকে প্রেমরজ্ভু দ্বারা আকর্ষণ করেন, যিনি 

অপাত্রকেও পাত্র করেন, বধিনি শক্তিহীনকে শক্তি প্রদান করেন, 
জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দেন, ভক্তিহীনকে ভক্তিবিগলিত করেন, তিনি “কষ”, গোপাল 

তাপিনী উপনিষদে “কৃষ্ণ, পদের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে । 

| রি নামের অর্থ কি? 

* “ন্ নন্দহুনোঃ পৃথগন্তি রামে। ন রামতো! হন্তে। বসুদেব সুনুঃ। 

তথাপ্যযোধ্যাপুরপালবালে সলক্ষ্ষণে ধাবতে মে মণীষ! ॥* 

-:* পজতঃস্ততে। ময় রামঃ কৃষ্ম্ত নিননং কৃতম্। 

-- তথের্ধযয় দ্বি শ্রেষ্ঠঃ বেদি তৌ ঘৌ সমাবিতি।” 
| শাহ এবাজ কৃষ্ণসস্ কৃষ্ণ এবাত্র রাখব: | উভয়ে! নাস্তরং রি 
.কৌতুকাচ্চ য্লেরিতম ॥+-আনন্দ রামারণে_রাজ্যকাওড 



চঞ্চল মনকে স্থির কারধার উপায়। ১৯৩ 

বকত।--(হ।সিতে, হাসিতে ) ধিন চরিত্র দ্বার! ধর্ামার্গ মান ৭ করেন, ধাহার- 

চরি দেখিয়া, ধাহার অতুলনীর, পরম রমণীর ধর্ম সাধু ব্গন শুরা, 
লোকে চরিত্র বান্ হয়, নাম দ্বার! ধিনি জ্ঞানমার্গ প্রদান করেন, ধাহার শ্রুতশ্থখ- 

গ্রদ্দ পবিত্র নামের অর্থ চিন্তাপুর্বক জপ করিণে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া, তারক: 

জ্ঞানের উদয় হয়, ধাহার ধ্যান করিলে, সংসার-বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, 

ধাহার পূজা করিলে, নিখিল প্র্যয লাভ হয়, সংসার বিরক্ত যোগিগণ 
যে অধওড সচ্চিদানন্দময়ে নিত্য রমণ করেন, ধিনি তাহাদের আত্মরাম, সেই: 
পরব্রঙ্মই “রাম' নামের অর্থ, শ্রীরামপূর্বতাপিনীউপনিষদে “রাম” পদের ' এই 

প্রকার নিরুক্ত আছে ।* | 

জিজ্ঞান্ু -_ ভগবানের বহুনাম থাকিলেও, অজ্ঞুন যে, এই স্থলে “কৃষি” 
নাম দ্বারা ভগবানকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি, তাহ! বুঝাইবার 

নিমিত্ত গীতার ভাষাকার ও টীকাকার বাঁলয়াছেন, ধি'ন ভক্তগণের পাপ নাশ 

করেন, ভক্তগণের প্রহিক, পারত্রিক কল্যাণ করেল, তাহাদের যা$ করিবার 

শক্তি নাই, যিনি তাহ! করিবার শক্তি তাহাদিগকে প্রদান করেন, যাহা. 

পাইবার ভাগ্য তাহাদের নাই, যিনি তাহাও তাহাদিগকে দিয়া থাকেন, তিনি 

“রুষ্ঃ”, “কৃ” নামের ইহাই অর্থ। স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিরোধ পূর্বক 

সমাধি স্থখ ভোগ করিবার স্বম্₹ং অযোগ্য, ইহ! বুঝিতে পারিয়!, যিনি অনধিকারি 

তক্তকে তাহার সর্বপাপ বিনাশ পূর্বক অধিকারী করেন, সেই প্কৃষ্ণ”কে, 

অঙ্ছুন সম্বোধন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ নামের অর্থ ম্মরণ করিয়া, ভগবানের, 

বাস্থদেবার্দি নামের পরিবর্তে অজ্ঞুন, এই নাম দ্বারাই তাহাকে আহ্বান. 

করিয়াছিলেন । অর্জুনের এই স্থলে প্ৰৃষঃ” নাম দ্বার! ভগবানকে সম্বোধন 

করিবার ইহাই উদ্দেশ্ত । এই কথ! শুনিয়া, আমার জ্ানিবার ইচ্ছ। হইয়াছে, 

'সীতারাম' বা “গৌরীশঙ্কর' নাম উচ্চারণ করিলে, “সীতারাম” বা 'গোৌরীশঙ্করঃ 

নাম দ্বারা ভগবানকে সম্েধন করিলে কি, ভগবান্ “কৃষ্ণ' নাম দ্বার! সম্বোধন 

করার ফল প্রদান করেন না? 

বস্ত1--'রাম' ও কৃষ্ণ ভিন্ন নহেন। প্রাম” নামের প্রভাব সর্ব শাস্তে 

৬ শ্ধরথরমার্শং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ। তথ! ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈষ্বষ/ং 

স্বপ্ত পৃজনাৎ। তথা রাত্যন্ত রামাখ্যা ভূৰি স্তাদথ তত্বতঃ॥ রমন্তে যোগিনো 

হনস্তে নিত্ত্যানন্দে চিদত্বনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাতিধীরতে ॥ ইতি 

শ্রীরামতাঁপিনী উপনিধৎ 1: 
২৫ 
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শতশঃ সহশ্রশঃ পরিকীর্তিত হইয়াছে, জগদৃগুরু - লোকশঙ্কর শঙ্কর ঞগন্মাত। 

পার্বতী দেবীকেনরিয়াছেন, 'রামনাম যে, পরতত্ব, সর্বশান্ত্রে তাহ! স্প্টতঃ 

উঞ্ত হুইফ্কাছে, এই নামের গ্রভাবৈ, হে বরাননে ! আম সর্বজ্ঞ হইয়াছি, রাম 

নাম হইতে পরতন্ব ত্রিলোকে নাই (রাম নাম পরংতত্বং সর্ববশাস্ত্রেযু গ্রস্ফুটম্। 
ষন্ত নাম প্রভীবেন সর্বজ্ঞোহং বরাননে। রাম নামঃ পরংতন্বং 'নাস্তি 

কিঞিজ্জিগজ্রয়ে ॥*-_-)। অর্জুনের প্রুফ” নাম দ্বারা সম্বোধনই সঙ্গত, 

কুষের সন্মুথে বর্তমান থাকিয়া, কষ্চরূপে নিমগ্ন চিত্ত, কৃষ্ণপ্রাণ, তক্ত শিরোভ্ষণ 

অর্জন রুষণ নাম ভিন্ন অন্য নাম দ্বারা কি, ভগবান্কে সম্বোধন করিতে পারেন? 

আমি চঞ্চল চিত্তকে নিরোধ করিবার অনুপযুক্ত, তুমি “কৃষ্ণ, তুমি অযোগাকেও 

ধোগা করিতৈ পার, তুমি, অনধিকারি-ভক্তকে নিষ্পাপ করিয়া, অধিকারী 

করিতে সমর্থ, এবং তাহ করিয়! থক, অর্জুনের মনে যখন কৃষ্ণের এই কৃষ্ংত্ব 

জাগিয়। উঠিগ্নাছিল, তখন তিনি 'ক₹ষ্' ভিন্ন অন্ত ন!ম উচ্চারণ করিতে পারেন 

কি? তোমার কোন ভয় নাই, তুমি ষদ্দি “সীতারাম” বা গৌরীশঙ্করের যথার্থ 

তক্ত হইতে পার, তুমি যদি 'মীতারাম', “গোৌরীশঙ্কর' ও 'রাধাকষ, ইহারা 

একেরই নাম, এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে স্বদয়ে ধারণ করিতে পার, তাহ! হইলে, 
ভুমি কৃতার্থ হইবে, তাহা হইলে ভগবান্ “সীতারাম' বা গৌরীশঙ্কর রূপেই 
তোমাকে দয়। করিবেন । “উপাসক্দিগের কাধ্যার্থ অথণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম 

নানারূপ কল্পন| করেন” এই শ্রুতি বচনের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, অতিমাত্র বিশাল। 

মানুষ যে ভগবানের বিশেষ বিশেষ নাম-রূপের অনুরাগী হয়, তাহ! নিষফার্ণ নহে ।' 

অবতারতত্বের ও দীক্ষাতত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে আমি এই বিষয়ে কিছু 
বলিব। “শিবরাত্রি ও শিবপূজা” নামক উপদেশে “শিব” ও শিবা” কি বস্ত, তাহা 
বুঝাইয়াছি। 'গৌরী”, “সীতা”, “উমা+, “বধু”, “শিব ইহার। য়ে স্বরূপতঃ 

অভিন্ন, তাহাও 'সীতাতবে' প্রঠিপাদন করা হইয়াছে । আমি যাহা যাহা 

বলিয়াছি, ভগবানের কৃপায় তুমি যখন সেই সকল 'কথার তাৎপর্য বথার্থভাবে 

ও গ্রহণ করিতে পারিবে, তখন তোমার আর কোন সংশয় হইবে ন!। 

” 'জিজ্ঞাস্ু-আপনার কূপ! হইলেই, আমি সব বুঝিতে পারিব। আপনিইত 
বলিয়াছেন, অতিশয় শক্তিমান্ মহাপুরুষের সঙ্গ হইলে, কুঞ্জরমূর্ধও প্রাজ্ত হুয়। 

- পুজাচরণ দককাঝ্রেয়ের সঙ্গ হেতু এক কুকুরেরও ব্রঙ্গজ্ঞান হইয়াছিল। আমিত 

গূর্বজন্মের সুতি বশতঃ মানুষ দেছ পাইয়াচি, আপনার. ছর্নভ. সঙ্গ প্রাপ্ত 
: হুইয়াছি, জাপনার সহিত সনবদ্ধনুঞ্ধে বন্ধ হইতে পারিয়াছি। 



চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় । " ১৯৫ 

৮০০ বন্ত।--ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের 'কুপায় কুকুরেরও' যে, 'ব্রঙ্গজ্ঞ।ন হইয়াছিল, 

তাহ! মিথ্যা নছে | প্লব্ধাতিশয় যোগান্ধা তদ্বং” রর সাংখান্ত্রের দিনটি 

ক্কত'ভাষো এই কথ! আছে । 

“ জিজ্ঞান্থ আমার. সংশয় মিটাইতে যাইয়া, আপনি চিরাডা বিষয় হইতে 

দুরে আসিয়াছেন, তবে জমি এতদ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হষইয়াছি। এখন থে 

“অভাস” ও বৈরাগা দ্বারা চঞ্চল মনকে শ্তির করিতে 'পার৷ যার যায়, 'সেই 
অভ্যাম ও বৈরাগ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন | 

অভ্যাস 'ও বৈরাগ্য | 

বক্তা1__-ভগবান্ শ্রীরুষ্ণচন্্র, শ্বভাবতঃ চঞ্চল মনের নিগ্রহ নুগুধর, মছামতি 

অঞ্জুনের এই কথা ভ্লীকাব পূর্বক, মনকে নিগ্রহ করিবার উপায় বলিয়াছেন। 

মনকে বশীভূত কর!, ছুঃসাধা, সন্দেহ নাই, তবে হতাশ হইঘার কারণ নাট। 

সাধারণের যাহ। অসাধ্য, প্রযতুশীল, উৎসাহ বিশিঞ্ পুরুষের তাহ সাধা হইয়া 

থাকে। “আমি ইহ! নিশ্চয় করিতে পারিব”, এই প্রকার সুদৃঢ় শ্দ্ধাবান্, 
সাধারণের অসাধ। কন্মও সাধন করিতে পারেন । হে মহাবাহে ! তুমি যখন 

ভীম পরাক্রম দুর্জণ শক্রদ্দিগকে বাহুদ্ধার! জয় কবিতে পার, এমন কি, তুমি যখন 

মহাদেবের সহিতও বাহু যুদ্ধ কারয়াছ, তখন তুমি যথারীতি, যথাপ্রয়োজন যত্ব 

করলে, ছুনিগ্রহ (যাহংকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য) মনকে নিগ্রহ করিতে 
পারিবে। প্রতিকূল প্রারন্ধের গ্রবঃ তা বশহঃ যাহাদের আত্ম! অসংযত, যাহার 

যম শক্তি বিহীন, তাহাদের পক্ষে মনকে গিগ্রহ করা যেমন ছুঃসাধা, ধাহাদের 
আত্ম! সংযত, তাদৃপ পুরুষদিগের পক্ষে, তেমন ছুঃসাধ্য নহে, ভগ্নোছ্াম ০০৪ 

উৎদাহিত করিবার অভি প্রায়ে ভগধান্ এইরূপ করিয়াছেন। | 

 জিজ্ঞান্থ-_তাহ! হইলে, জমার পক্ষে মনকে স্থির করিবার চেষ্টা কি, অনর্থক 

নঙে, দাদ! ! | 
বক্তা _ পূর্বে বলিয়াছি, হতাশ হইও নাগ যাহা ঝলিতেছি, বীরভাবে 

তাছা শ্রবণ কর। 

গিজ্ঞান্থ--ভগবান্ অঙ্জুনকে উৎপাহিত করিবার জন্ত, অঙ্ছুনের পুর্বা্কত 

তন্তুত: কর্শা সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন ; দাদা! আমাকে আপনি কি বলে 
উৎসাহিত করিবেন ?. আমাকে উৎসাহিত, করিতে, পারেন, আমার ত এন 

কোন কর্ণ নাই। 



৫ ঝক।--'সীতারাম' নাছ, লীতায়ামের কৃপাক্, তোমার একটু. অন্গুরাগ 

,জইয়ছে, সম্পূর্ণভাবে 'নিশ্বাস করিতে না পারিলেও, সীতারাম নামের গ্রভাব যে, 

 অনির্বচনীয়, তাহ। তুমে অবিশ্বাস করনা । গ্ররাচার, মহাহুষ্ট, ম£াপাপের 

আলয়ও অনুতপ্ত হৃদয়ে, ভক্তিপুর্বক ধদি 'রাম' নাম শ্মরণ করে, তাহ! হইলে, 

সেও নিশ্চয় বিশুদ্ধ হয় ; যে যাহা বাহ! পাইবার ইচ্ছা করে, অতিহুষ্প'ত. মনোরথ 

হইলেও, সে 'রাম+ নাম প্রভাবে তাহ! প্রাপ্ত হয় ( “ছুরাচারী মহাহৃষ্টোমহাঘৌঘ- 

নিকেতনঃ ৷ রামনাম ন্মরন্ ভক্ত্যা নিশুদ্ধে। ভবতি বম ॥ রাম নাম গ্রাভাবেণ 

য্যচ্চিন্তয়তে জনঃ| তত্তদাপ্পোতি বৈ তৃর্ণমভীষ্টমতিচন্্ ভিম্ ॥৮- যাজ্জবন্কোর 
প্রতি নারদবাকা )। সীতা সহিত রাম নাম যাভাদিগের পরমপ্রিয়, তাহার! 

কৃতঞ্কতা হইয়! থাকে, অখিল দেবতার! তাহার্দিগকে সমাদর করেন। -* এইরূপ 

শান্ত্রবাকো তোমার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা! আছে, সীতারাম নাম তোমার প্রিয়, আমি 

তা'ই শ্রদ্ধাবানের সমীপে মৃতসগ্রীবনী বোধে আদরণীয়, এইরূপ শাঙ্বাণী হবার, 

তোমার সীতারাম নামে অনুরাগের কথা প্ররণ পূর্বক তোমাকে উৎসাহিত 

করিব রম! ! 
_ নিজান্থ আপনি কূপ। করিলে বথাপগ্রয়োভন দীরভাবে আপনার উপদেশ 
গুনিতে পারিব, নতুব! চঞ্চল মনকে স্থির কর কি আমার সাধা নঠে। জানিন! 

কোন্ পুণে আনি আপনার এইরূপ কৃপাপাত্রী হইয়াছি? আপনার সহিত 
সম্বন্ধনত্রে বন্ধ হইয়াছি। 

নক্তা--যে পুণো তুমি ত্রিলোক বিশ্রুহ, বেদস্তত, পরম জ্ঞান-প্রেমময় 

ভগবান ভৃগুদেবের কৃপা কগ! পাইয়।ছ, যে পুণা নিবন্ধন ভগবান্ তোমাকে পুনঃ 

পুনঃ “রম| সমা”, “সীতা সমা+, বলে, সন্বোধন করিয়াছেন, রমারে,_ সেই পুণা বশতঃ 

তুমি এই অকিঞ্চন ভার্গৰ শিনরামকঙ্করের স্নেহ পাত্রী হইয়াছ। তোমার 
বিবাহের কথ। যেন হোমার নিত্য ধ্যানের বিষয় হয়। রম| | পর্বাস্তঃকরণে গ্রার্থনা 
করিতেছি, ভৃগুদেবের করুণার কথা যেন কদাচ তোমার স্থতিপট হইতে বিচ্যুত 

না হয়, কৃতজ্ঞ হইও, কৃতজ্ঞ হইও, রমা! অকৃতজ্ঞতার মত পাপ নাই, 
অকুতজ্ঞতাই ভগবানে ভক্তিতহ্ীন হইবার প্রধান কারণ! সর্বদা ম্মরণ করিও 

'রুতস' ('কৃতস্কে ধিনি নাশ পকরেন” ভগবানের একটা নাম 1 
সপ পুশ 

*প্লীতয়া সহিতং রাম নাম যেষাং পরং ্রিয়ম্। ত এব কৃঙকত্যাশ্চ 
পুজ্যাঃ সর্ব সুরেশ্বরৈত 0৮ 

"" +*ভমোছায় হিয়ার শক্ত্বায়। মিতাত্মনে। কৃতঙগসসার় 'দেবায় জ্যোতিষাং 
' গৃম্তয়ে নমঃ ॥ রামারাণোক্ত আ'দত্য হৃদয়” ্ং 



চঞ্চল মনকে স্থির কক্িবার উপায়। ১০৬৯৭ 

: অভ]স: কাহার্জ্ক বলে তাহ! তুমি জানন! কি? 
 জিজ্ঞা্--অভ্যাস” কাহাকে বলে, মনে হচ্চে, তাহা যেন জানি, ' কিন্ত 

*অভ্য(স” কাহাকে বলে? আপনি যদ্দি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহ! হইলে, 

বোধ হয়, “অভ্যাদ” কাহা!কে বলে, তাহা বলিতে পারিবন।। 
_ বক্তা-শিবের ধ্যান, শিবের প্রণাম মন্ত্র তোমার মুখস্ত হইয়াছে? তুমি 

গঞ্জার স্তব নাঁলতে পার? 
জিজ্ঞান্গ__শিবের ধ্যান, শিবের প্রণাম মন্ত্র, গঙ্গার স্তব, এই সকল মুখস্থ 

হটয়াছে । 
বক্ত।'--কি করে এই সকল মুখস্থ হইল ? 
জিজ্ঞান্ু-_অভাম করিতে করিতে হইয়াছে, দাদা ! 

”  বক্কা_ তুমি এখন একটু রাধিতে শিখিয়াছ, ন। ? 
জিজ্ঞান্ন-_ এখনও ভাল শিখিতে পারি নাঈ, তবে আগে মোটেই রাধিতে 

পারিতাম না, এখন একটু একটু পারি। 
বক্তা_কি করিয়! এখন একটু রাধিতে শিখিলে ? 

জিজ্ঞান্ু-_মভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ শিখিয়াছি । 

বক্তা__তুমি যাহ! করিতে করিতে শিবের ধ্যান, শিবের প্রণাম কস 

করয়াছ, গঙ্গার স্ব মুখপ্ত করিয়াছ, একটু রাধিতে শিখিয়াছ, তাহ! কি, তাহ! 

তুমি জান না? তুমি যে “অভ্যাস” কথাটার ব্যনহার কাঁরলে, দেই “অভ্যাস” 
কথার মানে কি, তাহা তুমি বলিতে পারনা ? 

জিজ্ঞান্ু-_রোজ রোজ বা পুনঃ পুনঃ কোন কর্মকরাকে আমি *অভ্যাপ” 
বলিয়! জানি। ্ 

বক্তা তাহাই ত “মন্যাস” শব্দের অর্থ। হুই মাস 'আগে যাহ করিতে 

'পারিতে না, এখন যে, তাহা করিতে পারিত্ছে, তাহার কারণ কি, তাহা ত 

জান। ষযেকাজ রোন রোজ কর!যায়, সেই কাজ ক্রমশঃ 'অনায়াসেও তানি 

করে করিবার শক্তি হয়, ইহা বুঝিতে পার, সন্দেহ না । 
জিজ্ঞান্থ--তা পারি, কোন কাজ, বাদ ন। দিয়া, রোজ রোজ করিলে, উহ! 

ক্রমশঃ অনায়ামেও ভাল করে করিতে পার! যায় বটে, কিন্ত কোন কাজ বাদন৷ 

দিয়া, রোজ রোজ করিলে কেন উহ! ক্রমশঃ অনায়াসেও ভাল করে করিবার 
শক্ত হয়, তাহাত বুঝিতে পারিনা । ্ 

বন্ত।-_-চেষ্টা করিলে, এইবার তাহা বুঝিতে পারবে। প্রযদ্বের শিথিলত। 

(ছইদিন করিলে, দুই দিন পরে আর করিলে না, আলম্তাদদ দোধবশতঃ 

'করিবার চেষ্টা হইল না, ইহার নাম প্রযত্বের শিথিলতা ) ন হয়, এমন ভাবে, 

আদরের সহিত দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে, উছ| দৃঢ় ভূমি হয়। চিত্ত বৃত্তি সমুঙকে 
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নিরোধ কম্িবার উপায় কি, তাহা বলিতে যাইয্চ যোগনুত্র. গ্রণেত! তগবান্ 
পতঞ্জলিদেবও . বণিয়াছেন, অভ্যাস -ও বৈরাগা দ্বার! চিতবুতিসমূহের নিরোধ 

হয়:( “অভাম বৈরাগযাভাযাং তন্িরোধঃ *__পাং দং ১১২ হুত্র)। এক কারা 
পুনঃ পুনঃ করাকেই অভ্যান বলে ( পৌনঃপুষ্ঠেন করণমভ্যাস ইতি কথাতে ।”-- 

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ-_নির্ক্ণ গ্রাকরণ উত্তরাধ9। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অভ্যাসের 

মহিমা! সম্বন্ধে অনেক কথা উক্ত হইয়াছে । অভ্যাসের . মঠিমা অদ্ভূত, অভ্যান 

দ্বার না হইতে পারে, এমন কার্য নাই। অভ্যাসের বলে ছুঃসাধা কার্ধযাও সাধিত 

হয়, অভ্যাসের বলে, শক্র, মিত্র হয়, বিষ অমৃত ভইয়! থাকে । অহ্থিফেন (আফিং) 
বিষ, ষাহ।র আফিং খাওয়ার অভ্যাস নাই, বিষমাত্রায় আফিং খাষঈটলে, তাহার 

মৃত্যু হয়, কিন্তু যাহার আফিং খাওয়ার অভ্যাম আছে, বিষমাত্রায় আক্িং" 

খাইলেও, তাহার কোন অনিষ্ট হয় ন। জ্ঞ্লমাত্রায় বিষ ভঞ্ষণ করিতে 'ারস্ত 

করিলে, কিছুদিনের অভ্যাসের পর অধিক ষাত্রায় বিষ ভক্ষণ করিলেও,. উহাকে 

নির্বিদ্বে পরিপাক করিবার শক্তি আবিভূত হুইয়। থাকে। শ্বাস-গ্রশ্থাল বন্ধ 

হলে, মানুষ মরিয়! যায়, কিন্ত যাহারা যত্থাবিধি প্রাণায়ামের অভা'মস করেন, 

দীর্ঘকাল কুস্তক করিলেও, তীহাদের কোন আনষ্ট হয়না। অভ্যাসের গুণৈ 
দুর্বল সবল হয়, মুখ বিদ্বান হর, অভ্যাসের গুণে মানুষ ভূত ও ভৌতিক 
পদার্থের উপরি প্রতৃত্ব করিতে সমর্থ হয়, অণিমদি অষ্ট শ্বর্যের অধিকারী 

হইয়। থকে । জ্ভ্যাসের গুণে মানুষ সচ্চরিত্র তয়, ধার্মিক হয়, অভ্যাসের 

দোষে অসচ্চরিত্র ও অধা্মক হইয়া! থাকে। সাধুসঙ্গের অভ্যাল ম.নুষকে সাধু 

করে, অসৎ সঙ্গের অভ্যাস বশতঃ মানুষ অসৎ হইয়। গাকে। অভ্যাসবশতঃ 

কাহার ভগবানে *র্বোপরি অনুরাগ হয়, অভ্যাসবশতঃ কাহার সংসারই ভাল 

লাগে। গাঢ় সঙ্গের অভ্যাসে (সর্বদ! কাছে থাকিলে) অনাআয়ও আতর 

হয়, আবার সর্বদ| দূরে থাকিলে, ূত্রাদি মাসীর জনের প্রতিও ভালবাসার 

হাস হইয়া থাকে। 

জিজ্ঞান্ু_অভ্যাসের মিম! যে অভ্ভূত, "আপনার কথা সনিয়া, এখন তা! 
বোধ হইতেছে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ কোন কার্ধ, করিলে, ভাল মন ফললাভের 
কারগ কি, তাহ বুঝিতে পারিতেছিনা, তাহা বুঝিবার ইচ্ছা হইতেছে । যে 

অভ্যাসের মহিমা! অদ্ভুত, সেই ভ্যান কোন্ সামগ্রী? যাহার যাহ! নাই, 
অভাস দার! কিরূপে তাহার তাছ! হইয়। থাকে? অভ্যাস দ্বারা স্বভাবতঃ চঞ্চল 

মনকে যে, স্থির করিতে পার! যায়, তাহার কারণ কি? 
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বক্তা অভ্যাস' কোন্র্ামগরা, আমি তোমাকে তাহ! এইবার বুধাইবার 

চেষ্ঠা করিতেছি, অভ্যাসের স্বর? বথা্থভাবে দেখিতে পাইলে, তোমার উপলব্ধি 

হইবে, “যাহার যে শক্ত বস্ততঃ নাই, অভ্যাস স্বাতী তাহার সেই শক্তির আবির্ভাব 

হয় না, হইতে পারে ন', অভ্যাস দ্বারা সুক্মভাবে বিস্তমান শক্তির আবির্ভাব 

পথের প্রতিবন্ধক কারণ অপসারিত হয় মাত্র। 

8৮ ২ ক্রমশঃ | 

শ্রীরাম; শরণং মম। 

ব্হ্মাকোথ্ি 

ভক্তিযোগ। 
বক্তা- ভার্গব শিবরামকিস্কর | 

জিজ্ঞানু__রম! | 

ভক্তি, জিভ্ভাঁসা | 

জিজ্ঞান্ব__-প্ভগবানে যথার্থ ভক্তি হইলে, সব হয়, সকল প্রকার সিঞধি। 

আপন! হইতে সিদ্ধ হইয়৷ থাকে, যে ভাগাবানের শ্রীভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়, 

সে রুতার্থ হয়, যাগ! প্রাপ্তবা, সে তাহ! পাইয়া থাকে, তাহা আর কোন অভাব 

থাকেনা, তাহার আর কিছু পাইবার ইচ্ছ! হয় না, আর কেন লাভকে সে লাভ 

বলিয়। মনে করেন1,” শ্রীমুখ হইতে এই সকল কথা বার বার শুনিয়াছি, 
গুনিতেছি। দাদা! কি করিলে, ভগবানে যথার্থ ভক্তি ৪য়? কি করিলে, 

আমি তাহার নিতা দাসী হইতে পারিব? তাহার শরণাগত হুইতে সমর্থ হইব, 

এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আপনি বলিয়াছিবেন, *কিরূপে ভগবানে যথার্থ ভক্কি 
হয়, আমি তোমাকে পরে তাহা বলিব |” দাদ! এইবার তাহা বলুন, আর বিলম্ব 

করিবেন না। ভক্তিতত্ব গুনিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। “ভক্তি কাহাকে বলে,” 

রিরূপে ভক্তির উদয় হয়, তাহ! জানিতে অতান্ত পিপাসা হইয়াছে । 

. জিজ্ঞাসা না৷ হইলে কিছু.জানা যায় না|. 
বন্ত।_-বহু জন্মের সুককৃতি ধশতঃ মানুষের ভগবানে ভক্তি, হয়, যে'বাক্তির 

যৎপদ।রথের যথার্থ জিজঞানা হয়, তাছার তৎপদার্থ অচিরে স্থগম হইয়া থাকে, সে 

বিনা বিলম্বে তাহ! পাইয়া থাকে । যাবৎ কাহার কোন পদার্থকে ঠিক জানিবার 
ইচ্ছ! ন| হয়ঃ তাবং তৎপদার্থ তাহার হয় না, তাবৎ সে তৎপদার্থকে প্রাপ্ত 

হয় না। ভগবান্ সর্বত্র বিদ্কমান আছেন, তথাপি তাহাকে জান! যায়না). 
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সর্ব বিমান, ভগবান্কে জান! যায় না বা পাও যান! কেনে? তগবান্কে 

 জানিবার ব| পাইবার যথার্থ ইচ্ছার অভাবই তাহার কারণ। তোমার যদি ঠিক. 

শক্তি জিজ্ঞাস! হইয়া থাকে, তাহা ইইলে, তুমি বিনা বিলম্বে ভাত্তলাভ করিবে 

তোমার মন অচিরে ভক্তি দ্বারা দ্রবীভূত হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। 

ভক্তিযোগের প্রশংস৷ ৷ 
নারায়ণ তীর্থ বিরচিত ভক্তিচন্দ্রিক। নামী শাাগওল্ানুত্রব্যাখ] পাঠ করিলে, 

জানতে পার! যায়, খগ্েদে ছ্াদশবিধ ফলভক্তির এবং 

ধর্থেদে তি প্রশংন! । নববিধ সাধন ভক্তির কর্তব্যতা প্রশংসিত হইয়াছে । আমি 

যথাস্থানে তোমাকে ইহা জানাইব। * 
জগদ্গুরু তগবান্ শন্কর হিরণাগর্ভকে বলিয়াছেন, 'পরতত্ব', ভক্তিগম্য, 

যাহার চিত্ত বাহ্ বিষয় বিমুখ হইয়া, অন্তধুথ হইয়াছে, তিনি ভক্তি ছারা, 
পরতত্বকে জানিয়। থাকেন । যিনি বিষয়ের ধ্যান করেন, 

তাহার মন বিষয়েই রমণ করে, আর ধিনি নিরস্তর আমার 

(ভগবান্ শঙ্করের উক্তি) ধ্যানে নিরত, তাহার মন আমাতেই 

লীন হইয়া থাকে, সদা আমার অনুন্মরণ হইতেই সর্বজ্ঞত্ব, পরেশত্ব, সর্ব 
সম্পুর্ণশক্তিতা ও অনস্তশক্তিমত্ত! ইইর়! থাকে ("ভক্তিগমাং পরভববমস্তরগীনেন 

চেতসা'। ভাবনামাত্র মেবাত্র করণং পগ্মসম্তভব। * *% * [বষয়ং ধ্যায়তঃ 

ংসো বিষয়ে রমতে মনঃ | মামনুত্মরতশ্চিত্তং মধ্যেধাত্র বিলীয়তে ॥ সর্ববজ্ঞত্বং 

পরেশত্বং সর্বসম্পূর্ণ শক্ততা । অনস্তশক্তিমত্ত২ চ মদ্নুপ্মরণ।দ্ভবেৎ ॥”-- 
যোগশিখোপনিযৎ ) । 

ত্রিপাদ্ধিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, কি অধিকারী, কি 

'অনধিকারী, ভক্তিযোগ সকলেরই প্রশংসনীর, সকলেরই 

পি হিতকর। তক্তিযোগ নিরুপদ্রব, ভাক্তযোগ হইতে মুক্তি 

প্রশংসা । হয়, ভক্তিযোগ সাধনে কোন বিপ্ন হয় না; ভক্তবংসল 

ভগবান্ ভক্তিযোগনিষ্ঠকে সর্বপ্রকার মোক্ষবিত্স হইতে* 
রক্ষ! করেন, তাহাকে তাহার সকল অভীষ্ প্রদান করেন, মোক্ষ দেন। ভক্তি 

* কপতক্তিঃপ্রমেয়া শ্রতিভ্যঃ1*--শাগুল্যনুত্র ১২৯ এই শুত্রের ব্যাখ্যা 

রষ্টব্য। ন্বপ্রেশ্বর বা ভবদেব ভট্ট বিরচিত ভাষা সহিত মুদ্রিত শাগডলা হুত্র 

নামক গ্রন্থে এই নুত্রটীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ন| হইলেও, খগেদে যে ভক্তির 

বহু প্রশংসা! আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদে ভক্তির কথা নাই, এইরূপ 

এজ যে, অমূলক, পরে তাহ! প্রতিপাদন কর। হইবে। 

যোগশিখোপনিষদে 
ভক্কির প্রশংস| 
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বিন! কখন ব্রহ্গজ্ঞান হয়না, ভর্তি দ্বার! সর্ববসিদ্ধি সিদ্ধ হয়, ভক্তির কিছুই অসাধ্য 
নাই। অতএব সকল উপায় পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তিকে আশ্রয় কর, ভক্ত 
নিষ্ঠ হও, ভক্ত নিষ্ঠ হও । * | 

শুকদেব বলিয়াছেন, যাহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ( নিফাম ) ভক্তি হয়, 

তাহার দেহে ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগাদি সর্ধগুণের সহিত 
ডা রি সকল দেবতা নিত্য অবস্থান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি 

অবস্থিতি করেন। ভগবানে ভক্তিবিহীন, যে ব্যক্তি তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত, 

অসৎ মনোরথে ব্যাকুলচিত্ত হইয়!, যে নিয়ত বাহা বিষয়ের 

প্রতি ধাবমান, তাহার শরীরে কোথ| হইতে জ্ঞান বৈরাগ্যাদদি মহতের গুণ সমূহ 

অবস্থিতি করিবে? মত্স্তদিগের ঈপ্সিত জল যেমন প্রাণ, ভীবন হেতু, সেইরূপ 

ভগবান্ হরি প্রাণিমাত্রের সাক্ষাৎ 'আত্মা-_-জীবন হেতু । এই হরিকে তাগ করিয়া, 

সর্ধবপ্রাণীর প্র।ণম্বরূপ এই হরিপদ-বিমুখ হইয়া, যিনি বিষয়াসক্ত হ'ন, তবে অন্তান্ত 

বিষয়ে মহৎ বলিয়। প্রসিদ্ধ হইলেও, স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে যে মহত্ব প্রচলিত 

আছে, তিনি কেবল সেই মহত্বই ধারণ করেন, ধর্ম জ্ঞানা'দ প্রযুক্ত যথার্থ মহত্ব 

তাহাতে কিছুই থাকেন! । শ্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে যেমন বয়সের আধিক্যানুসায়ে 

মহত্ব বিবেচিত হয়ঃ ভগবদ্ধিমুখ, সংসারাসক্তদিগের মহত্ব তজ্রপ, তাহা হইতে 

অন্তরূপ নহে । ভগবানে ভক্তিই ভক্তকে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সদগুণ সমূহ প্রদান 
করে। + 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, যথার্থ বেদবিৎ ব্রাঙ্গণের দেহে অখিল 

দেবতা নিত্য নিবাম করেন (প্যাবতী বৈ দেবাস্ত।£ সর্ব! বেদবিদি ব্রাঙ্গণে 

বসস্তি।ণতৈত্তিপীয় আরণ্যক )। অতএব বিশুদ্ধচিত্ত নিফাম ভক্তেয় দেহে যে 

দেবগণ অবস্থান করিবেন, তাহ! বিশ্ময়াবহ নহে, অসম্ভব নহে । 

* শতম্মাৎ সর্রেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্ততে | ভক্তি- 
যোগ নিরুপদ্রবঃ | ভক্তিযোগানুক্তিঃ | ভক্তবৎসলঃ শ্বয়মেব সর্বেভো। মোক্ষবিস্রেভ্যো 
ভক্ভিনিষ্ঠান্ সর্ববান্ পরিপলয়াত | সর্বানভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। * * * তম্মাত্বমপি 
সর্ববোপায়ান্ পরিতাজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্টো ভব, ভক্তিনিষ্টো ভব। ভক্ঞয। 
সর্বসিদধয়ঃ সিধ্যস্তি। ভক্ত্যাসাধ্যং ন কিঞ্িদস্তি ॥*__ত্রিপান্িতূতি ১৬, 

পনিষৎ 
+ স্বস্তান্তি ভক্তিরগবতাকিঞ্চন! সর্বেগু গৈস্তত্র সমাসতে মুরাঃ। 

হরাবভক্তন্ত কুতে। মহদ্গুণ! মনোরথেন। সতি ধাবতো বহিঃ ॥১২। 
হরিহ্ি সাক্ষাত্তগবাগ্ুরীরিণামাত্ম। বষাণামিব তোয়মীপ্দিতম্। 
হিত্ব। মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে তদ। মহত্বং বয়স! দম্পতীনাম্ ॥১৩।-_ 

শ্রীমত্াগবত. ৫ম স্বন্ধ; 

১৬৬ 
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একদ! ভারতব্ষে খাষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
কবি, হবি, প্রভৃতি আত্মবিগ্ভাব্চক্ষণ মুনিগণ (বাহার! 

ভক্তিই ভগ্গবান্কে : 
পাইবার ব্রহ্ষজ্ঞান আত্মনির্বশেষে সদসৎ স্বরূপ বিশ্বকে তগবৎ স্বরূপ দর্শন 
লাভের শ্রেষ্ঠ ও হুগম' করিয়া পৃথ্থবী পর্যটন করিতেন, ধাহাদ্দিগের গতি অনিবার্য 

৭ জিপ ছিল) যরৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হ'ন। সেই হূর্য।সন্লিভ 
ধাবমান হইলেও, ভক্ত মহ!ভাগবত মুনিদিগকে অবলোকন করিয়া, যজমান, অগ্নি 

বলি পদ হ'ন না, ও ব্রাক্ষণ সকলেই, উঠিয়। দাড়াইয়াছিলেন। বিদেহরাজ 
পতিত হ'ন না । অবি- ১ ৃ 
স্বান্ও ভক্তির প্রনাদে নিমি তীহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া, অতিশয় 

আত্মঞ্জান লাভ করেন, আ'হলাদ্দিত হইয়াছিলেন। ইহার! আনন পরিগ্রহ করিলে, 
ভগবান্কে প্রাপ্ত ছিঃ 
হযেম। রাঙা ইইাদিগকে যথোচিত পুঞ্জা করিয়! বলিয়াছিলেন, 

আপনার! সাক্ষাৎ ভগবান্ মধুহ্দনের পার্ধদ ; বিষুভক্ত 

পুরুষগণ পোকদিগকে পবিত্র করিয়া, সর্বঞ্জ বিচরণ করিয়। থাকেন, এই মানব 

দেহ ক্ষণভন্ুর হইলেও, প্রাণিদিগের ছুল্লক্ক, এই দেহেও আবার নারায়ণপ্রিয় 

মহাপুরুষগণের লাভ সথুকঠিন। অতএব হে নিষ্পাপ মহাযআ্মাগণ ! আপনার্দিগকে 

আত্যন্তিক কুশল জিজ্ঞাসা করি, মহাভাগ) নিবন্ধন যখন আপনাদের অতি 

ছুল্লভ দর্শন সুলভ হইয়াছে, তখন এই শুভ অবসর যেন বুথ! না যায়। এই সংসার 

মধ্যে অর্ধক্ষণের জন্য হইলেও, সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণেব পক্ষে নিধিত্বক্ধপ। হরি যে 

ধর্ম ছার! গ্রীত হইয়া, শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করেন, সেই ভাগবৎ ধর্ম 

যদি আমাদের শ্রবণ যোগ্য হয়, ষ্দি আমর] তাহ! শ্রবণ করিবার অধিকারী হই, 
তাহ! হইলে, আপনার! তাহা কীর্তন করুন। নিমি এইরূপ জিজ্ঞাস! করিলে, 
সেই মহত্ধম মুনিগণও শ্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক প্রীতি সহকারে সন্ত, 

খত্বিক ও রাজাকে বলিতে লাগিলেন । 

এই সংসারে অচ্্ুতের (নারায়ণের ) চরণকমল সেবনই সর্বপ্রকার 
অকুতোভয়, অসৎ (অনিত্য) দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ নিরন্তর উদ্ধিগ্নচিত্ত 

জনগণের উহা দ্বারাই সর্বতোভাবে ভয়ের নিবৃত্তি হইয়৷ থকে । ভগবান্ অজ্জ- 

পুরুযর্দীগেরও আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত অতি সহজে যে সমস্ত উপায় নিজ মুখে 

বলিয়াছেন, সেই সকলকে “ভাগবত ধর্ম” বলিয়। জানিবে। হে রাজন্ | এই 

“ভাগবত ধর্ম” সকলকে অবলম্বন করিলে, কোন প্রকার খিগ্র হয় না, এই সমস্ত 

ধর্মে, নেত্র মুদিত করিয়৷ ধাবমান হইলেও স্থলিত ব৷ পতিত হইতে হয় না; 
প্গরীর, বাক্য, মন ইন্দ্রিয় সমূহ বুদ্ধি ও অহঙ্কার গ্রভৃতির বশগ হইয়া, জীব যে 
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সকল কর্ম করে, সেই সমুদ্বায় পরমেশ্বর নারায়ণকে সমর্পন করিবে। তাহার 
মায়া বলেই স্বরূপের ্যু্তি হইতে পারে না, এই জন্যই “দেহই আত্ম” এই প্রকার 

বুদ্ধি বিপর্ধ্যয় ঘটিয়৷ থাকে। অতএব বুধগণ গুরুকে ঈশ্বর ও আত্ম-স্বরূপ দর্শন 
পূর্বক এঁকাস্তিক ভক্তি সগকারে সেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভজনা করিবে । * 

ভগবান্ পতঞ্লিদেব স্বগ্রণীত পাত্ঞল যোগ দর্শনে ইহাকেই "ঈশ্বর প্রণি- 
ধান” বলিয়াছেন। ব্রিপাদ্ধিভূতি-মহানারাযণ উপনিষদেও এই কথাই উত্ত 

হইয়াছে। যে ভক্ত ভগবানে আস্মভার সমর্পণ করেন, যে ভক্ত আমি তোমার 

বলিয়া, ভগবানের শরণাগত হন, তাহার সকল ভার ভগবান স্বয়ং বহন করেন, 

তীচার যাহা! আবশ্ঠক ভগবানই তাহাকে তাহ! প্রদান করেন। 

রম! ! তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, জ্যোতিজ্যোতি, রামেষ্ট, রামভক্তি বিধায়ক, 

কল্পস্থায়ী, চিরঞীবী শিবাবতার, দয়ার সাগর, ভক্তবংসল, ভক্ত তাপ নিবারক 

পবননন্দন ভগবান্ হনুমান এখনও এই মর্তাধামে বাস করিতেছেন । 

জিজ্ঞান্থ-_ ই! দাদা, আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, আর শুনিয়াছি 

যেখানে যথার্থ ভক্তি সহকারে শ্রীরামচন্দ্রের নাম মংকীর্ভন হয়, রামায়ণ পাঠ হয়, 

সেইখানে তিনি আগমন করেন । 

বন্তা-_রামায়ণে এই কথা আছে, ইহা মিথা। কথ! নহে । ভাগবতে কথিত 

হইয়াছে, ভগবান্ আদি পুরুষ, লক্ষমণা গ্রঞ্জ সীহাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সন্নিকটে 
বসন! আবিষ্টচিন্ত হইয়া পরমভাগবত হনুমান অবিচলিত ভক্তিষে।গ প্রক।শ 
পুরঃসর কিংপুরুষবর্ষবাসীদিগের সহিত তাহার উপাসনা করেন। গন্ধরববগণ, 
শ্রীরামচন্দ্রের :যে পরম কল্যাণকর চরিত্র গান করেন, হনুমান্ ভাহ। শ্রবণ ও স্বয়ং 

গান করিয়। থাকেন । হনুমান্ গন্ধব্বগণের সহিত যে, স্ততিগান করেন, তাহা 
এই-_পসেই ভগবান্ উত্তম শ্লোককে নমস্কার করি, যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর 'চহু, শীল 

ও ব্রত তীহাতে নিত্য বিরাজমান। তীহার চিত্ত সদাই সংযত, সকল লোকের 

বিষয় তাহার জ্ঞাত আছে। যিনি নিকল্গ্রস্তর-_( কষ্তী পাথর-_যাহা দিয়া 

মোণার পরীক্ষা হয়) বং সাধুত্ব প্রসিদ্ধির নির্ধারণ স্থান, তিনি ব্রহ্মণাদেব, 

মহাপুরুষ, তিনি মহারাজ, ত্বাহাকে নমস্কার করি, আমরা সেই পরমাতুষ্জ স্বরূপ 

** “যো বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়হ্যাত্লন্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিতষাং 

বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥ যানাস্থায় নরে রাজন্নপ্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবনিমীলা 

ব। নেত্রে ন শ্বলেন্সপতেদিহ ॥ কায়েন বাচ। মনসেম্তৈর্ব। বুদ্ধযাত্মনা বানুস্যত- 

স্বভাবাৎ। করোতি যগ্তং সকলং পরশ্মৈ নারায়ণায়েতি সমপর়েৎ ॥*-_- 
শ্ীমন্তাগবত ১১ ।৩২--৩৪ 



পা পপ স্পাশপ হজ 

২০৪.  উহুসব। 

প্ররামচন্দ্রের চরণে শরণ লই। বেদাস্ত বাকো যাহা «এক* বলিয়। গ্রসিক্ধ 

(একমেবাদিতীয়ম্ ) তিনি সেই পদার্থ। বিশুদ্ধ অনুভব তাহার স্বরূপ। *%. 

ঙ্গ* কি মহৎকুলে জন্ম, কি সৌন্দর্যা, কি বাক্পটুতা, কি বুদ্ধিমত্ত!, কিংবা 

জাতি, ভক্তিহীন হইলে, কিছুই তাহার সন্তোষ উৎপার্দন করিতে পারে ন!। 

দেখ আমরা বনচর বানর, আমাদের উহাদের (মহৎকুলে জন্ম, সৌনার্যয 

ইত্যাদির) কোনটাই নাই । তথাপি সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কেবল ভক্ষির 

বশীভূত হইয়াই,. আমাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন । অতএব সুর, অনুর 
অথব। নর কিংবা ,বানর, ষে কোন বাক্তি হোক সকলেরই সর্বাস্তঃকরণে এমন 
ভক্তবৎসল, প্রেমময়, এমন শরণাগত পালক শ্রীরামচন্দ্রের পুজা করা কর্তব্য । 
অতাল্প ভজনা করিলেও, ভাবগ্রাহী স্ুরুতিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীরামচন্ত্র যথেষ্ট মনে 
করেন, আহা! ভক্তের অতাল্প ছুঃখও, প্রেমে বিগলিত হৃদয় শ্রীরামচন্দ্র কদাচ 
সহিতে পারেন না। তাহার উপাসনার মগিমা কি বপিব? তাহ! বর্ণণীয় নহে, 
তাহা অনির্বচণীয়। তিনি অযোধ্যাবাপী সমস্ত গ্রজাকেই স্বর্গে লইয়। গিয়া- 
ছিলেন। * বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে, এনং রামপূর্বতাপিনী উপনিষদে এবং 
দেবীভাগবতে, ভগবানের সকল অযোধ্যা! বাসিগণকে (পশু-পক্ষ্যাদি তিধ্যগ যোনিগত 
প্রাণীদিগকেও ) ব্রহ্ছলোকের উপরি বর্তমান সস্তানক নামক ক্রমমুক্তি স্থানে লই 
সাইবার কথা আছে। + 

পপ ৮ পপি 

*গ *কিংপুরুষে বর্ষে ভগবস্তমাদিপুরুষং লক্ষণাগ্রজং সীতাভিরামং শ্রীরামং 
তচ্চরণ সান্নকর্ধা(ভরতঃ পরমভাগবতো! হনুমান সহ কিংপুরুষৈর বিরতভক্তিরু- 
পান্তে। আষ্টিসেনেন সহ গন্ধবরৈরন্থগীঃমানাং পরমকল্যাণীং ভর্ঁভগবৎকথাং 
সমুপশৃণোতি স্বয়ঞ্েদং গায়তি | 

শু নমো! ভগবতে উত্তমস্্রে।কায় নম আধ্য লক্ষণ শীলব্রতায় নম উপশিক্ষেত।- 
তআ্বনে উপাসিত লোকায় নমঃ সাধুবাদ নিকষণায় নমে! ব্রহ্মণা দেবায় মহাপুরুষায় 
মহারাজায় নম ইতি । 

ন জন্ম নূনং মহতো। ন সৌভগং ন বাড. ন বু দ্ধনণকৃতি স্তোষহেতুঃ। 
তৈর্থদ্িস্থষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সথ্যে বত লক্্ষণাগ্রঞ্গঃ ॥ 
স্থরোহনুরো বাপাথবা নরোহনরঃ সর্বাত্মনা যঃ স্থুকৃতজ্ঞমুত্ধমং । 

ভজেত রামং মন্ুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাঁননয়ৎ দিবমিতি 1--শ্রীমন্তাগবত, ৫1১৯ 
1 “অথ বিষু্মহাতেজজাঃ পিতামহ মুবাচ হ। এষাং লোকং জনৌথানং 

দাতুমর্্স সুব্রত ॥ ইমে হি সর্বে শেহান্ার্মনুযাতা যশাস্বনঃ| ভক্তা হি 
তজিতব্যাশ্চ ত্যক্তাআ্মানশ্চ মৎকুতে ॥ তচ্ছ-ত্ব। বিষুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ | 
লোক।ন্ সম্তানকান্নাম যাল্তস্তীমে সম।গতাঃ ॥ ষচ্চ তির্ধযগগতং কিঞ্বামেবমন্ু চিস্তয়ৎ 
প্রাণাং স্তাক্ষতি ভক্য। তৎ সস্তানেষু নিবংস্ততি ॥ সর্কৈত্রহ্ষগুণৈু'ক্তে ঙ্গলোকা- 
দনস্তরে। বানরাশ্চ দ্বিকাং যোনি মৃক্ষাশ্চৈব তথ! যধুঃ ॥ 

-_বান্সীকি রামায়ণ, উত্তর কও । ১১১সর্গ। 



ভক্তিযোগ। ্ ২০৫ 

দেবী ভাগৰতে ও, শ্রীনুমান্ কিংপুরুষবর্ষে অধিষ্ঠিত সতা গ্রতিজ্ঞ কঠোর 
বিষ্ণভাগবতে যেমন ৃ 

কিংপুরুষবর্ধে রাম ব্রতধারী, কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে যেরূপে স্তব করেন, 
মুর্তিতে বিরাজমান তদীয় গুণগান করেন, যেরূপ ভক্তি সহকারে তাহার পৃজ| 
রে 7 করিয়! থাকেন, তাহ বর্ণিত হইয়াছে । নারায়ণ বলিয়াছেন, 

বর্ন আছে, দ্বেবী যেব্যক্তি এই 'ত্যাশ্্য্য শ্রীরাম কথ! শ্রবণ করিবেন, তিনি 
ভাগবতেও অবিকল নিষ্পাপ হইয়া, রামসালোক্য রূপ মুক্তি লাভে সমর্থ হইবেন। সেইরূপ আছে। 

হে ভগবন্! আপনি পুণ্যশ্লোক-_-আপনার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে, 
আপনার সর্কলুষনাশন নামের ম্মরণ ক'বলে, সর্বপাপ বিনষ্ট হয়, সর্বপ্রকার পুণ্য 
প্রাপ্তি হইয়া! থাকে, আপনাকে নমস্কার। আপনার চরিত, ব্রত ও লক্ষণ 
'অসামান্ঠ, আপনার চিত্ব অতি সংযত, আপনি ছৌকিক ব্যবহারের অনুসরণ 
করেন বলিয়াই, সাধুবাদের সীমাস্থান, আপনার চরিত্র সাধুদিগের আদর্শ চরিত্র। 
হে মহাভাগ ! হে ব্রহ্মণার্দেব ! আপনাকে নমস্কার । হে নাথ! আপনার মনুষ্য 
দে স্বীকার কেবল রাবণাদি রাক্ষস বধেব জন্ত নগে | সত্রী-সঙ্গ জনিত হুঃখ যে, 
কেছই অতিক্রম করিতে পারে না, মানবকে ইহাও শিখাইবাব জন্য, নচেৎ 
আত্মারাম পরমেশ্বরের9 সীতা বিরহ জন্ত দুঃখজাত ঘটিল কেন? রামরূপী 
ভগণান্ বাস্দেব ব্রিভুৰনের কোন বিষয়েই আসক্ত হইতে পারেন না| কারণ 
শ্রীরামচন্তর আত্মঙ্ঞানীদিগের আত্মা ও সুহাদ্বর, অতএব স্ত্রী-বিরহ জনিত 
ছুঃখ কিরূপে তাহাকে (সেই ছন্দ।তীত, অথণ্ড সচ্চিদানন্দময়কে ) 
স্পর্শ করিবে? ভগবানের সকল ব্যবহারই লোক শিক্ষার নিমিত্ত । সংকুলে 
জন্মু, সৌনদর্ধা, বুদ্ধি, বাকপটুতা ও আকৃতি, এ সকল আপনার (শ্রীরামচন্ত্রের ) 
কোনরূপ সন্তোষের হেতু নহে । একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট কর 
যায়। আমাদের সংকুলে জন্ম প্রভৃতি কোন গুণ না থাকিলেও, প্রভু যে, 
আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্তাপন করিয়াছিলেন, স্নেহস্ত্রে আমাদিগকে 
বাঁধিয়া ছলেন, একমাত্র ভ!ক্তই তাহার মূল। আহা! যিনি লীলা! সম্বরণ কালে 
উত্তরকোশল ( অযোধ্যা ) বাসী ব্যক্তি মাত্রকেই ন্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই 
করুণাসাগর, ভক্তপালক, শরণাগত বসল ভগখান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দেব, দানব, 
নর, বানর যেকেহ হও সকলেই সর্বান্তঃকরণে ভক্তিভাবে ভজন! কর, কিং 

পুরুষবর্ষে ভগবান্ রুদ্রাবতার সর্বদ! শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ স্তব করেন, অবিরাম 
প্রাণাভিরামেব এই প্রকারে গুণগান করেন । * ক্রমশঃ 

৯,৪১৪ এপররস্পপ 

* “কিংপুরুষেবর্ষেহ্মিন্ ভগবস্তং দাশর থিং চ সবেব শং । ঃ 
সীতারামং দেবং শ্রী$নুমানাদ্দিপুরুষং ক্তোতি ॥” 
চন্ুমানুবাচ ।--”৩ নমে। ভগবতে উত্তম শ্লোকায় নম ইতি । 

আর্ধালক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মনে উপাসিতলোকায় নমঃ ॥ 
সাধুবাদনিকষণায় নমে! ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহগাগায় নম ইতি।” 
'যত্ুদ্বিশুদ্ধান্্ ভবাজ্মমেকং স্বাতঘসাধবস্তগুণবাবস্থম ॥ 
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মহধি বেদব্যাসের মতে দ্বাপরের শেষ ভাগে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গর্বিত 

দৈত্যগণে সমাচ্ছন্ন ভূরিভারে আক্রান্তা ধরণীর ভার হরণের উদ্দেশে ইচ্ছা ময় 
দেহধারণ করিয়! বা মায়ামনুষাকারে যন্ুকুলে বনুদেবের ও দেবকীর পুত্ররূপে 
আকার ধারণ করেন ও সেই বিগ্রহের ব৷ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতুাৎপাদনার্থে শ্রীরাধারও 
আবির্ভাব হয়। সেই শ্রীরুষ্ণের ও শ্রীরাধার প্রত আকার নির্ধারণ বনুচিস্তার 
ও আলোচনার বিষয়। সে দশ্বন্ধে নানা মত আছে। উহাতে ভূত ভৌতিক 
পদার্থের সম্পর্ক না৯ঈ,. উহ! চৈতন্ত আ্যা-সংযুক্ত কার্য নিম্পাদনোপযোগী হস্ত 
পদাদি অবয়ব বাশষ্ট দেহ। এক্ষণে আমাদের বিষয়ীভূত রাসলীল! কি? ইহাই 
বিবেচ্য । ইহা কি শারদীয় পূর্ণিমার নিশায় শ্রবৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধিকার 
সহিত যুক্ত হইয়৷ ও গোপিগণে পরিবেষ্টিত হইয়। যে প্রকারে, যে ভাবে, 
নীশাগর্ভ বিহার করিয়াছিলেন তাহাই ? অথবা রাসলীল! একটি স্বতন্ত্র গুঢ় 
ব্যাপার? শ্রীমগ্তগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী গ্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষিগণ এই 
রামলীলা নান! ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা! করিয়া গিয়াছেন। 

অজ্ঞানের ঘন তিমিরে আবৃত থাকিয়৷ আঙ্গ হৃদয়ের অস্তস্তলে এই রাসলীল! 
সম্বন্ধে যে ধারণ। বদ্ধমূল হইয়া আছে, মনের আবেগে তাহারই যর্খকঞ্চিৎ 
আলোচন! ও প্রকাশ কর! এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত। | 

ভারতের অতীত এক যুগে বিজ্ঞান ও ধর্মচঙ্চা সমভাবে অতি প্রবল 
হইয়াছিল, যোগবলে দশেন্দ্রিয়কে একমুখী করিয়াই হউক আর যন্ত্রের সাহায্যেই 
হউক, ভারতের মনীধিগণ তাগাদের আঁজ্জত সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
জগদীশ্বরের স্ষ্টি রহস্ত স্বয়ং ও জনসাধারণের বোধগন্্য ইিনিযারার জন্য সং যুক্ত 
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প্রত্যক্ প্রশাস্তং সৃধিয়োপলম্তনং হানামরূপং নিরহং প্রপন্ধে | 
মর্াবতারস্তিহমত্ত্য শিক্ষণং রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং পিভোঃ ॥ 
কুতোহন্তথান্তাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ সীতারুতানিব্যসনানীশ্বরস্ত | 
ন বৈ স শাত্মাত্মবতাং সুন্ৃত্তমঃ সক্তস্ত্রলোক্যাং ভগবান্ বানুদেবঃ ॥” 
"ন জন্ম নূনং মহতো! ন সৌভগং ন বাঙ, ন বুদ্ধিন রুতি স্তোষ হেতু: । 

- তৈর্ধদিস্থষ্টানপ্প নো বনৌকনশ্চকার সখ্যে ব 5 লক্ষ্ষণাগ্রজঃ ॥ . 
স্থরোহস্থরে! বাপ্যথবানরো৷ নরঃ সর্বাত্মন! যঃ নুককতজ্ঞমুন্তমম্। 
ভক্গেত রামং মন্থুঞারুতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্ ॥ ” 

নারায়ণ উবাচ ।--”“এবং কিং পুরুষে বর্ষে দতাসন্ধং দৃটব্রতম্। 
রামং রাজীবপত্রাক্ষং হনুমান বানরোত্বমঃ | 
টে গায়তি ভক্ত্যা চ সংপৃজয়তি সবব শঃ 

এহচ্ছ গুর[চিত্রং রামচন্দ্র কথানকম্। 
সববপাপবিশ্ুদধাত্। যাঁতি রাম সলোকতাম্ ॥” 

»-- দেবীভাগত. অষ্টম স্বন্ধ | 
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করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সাহাযো বিশ্বনিয়স্তার জীবের প্রতি ষে 
অসীম ভালবাসা তাহাও বুঝয়াছিলেন ও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই 
অপরিমেয় ভক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অদ্ভুত উপায়ে একত্র করিয়া-_-মধুমকরধবজ 
মিশাইয়! সংসার ক্রেপদপ্ধ জীবকে নীরোগ করিবাব চেষ্ট করিয়াছিলেন। 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মার্গাবলম্বী দার্শানক ও বৈজ্ঞ/নিকগণের সেই একই প্রকারের 

চেষ্টা বা উদ্দেশ্ত ছিল। তাহাদের উদ্দেশ্ত ও চেষ্টা মুরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
গণের চেষ্টা! ব! উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীত মহাসমরে আমর! তাহার 
পরিচয় পাই। এ মহাসমধ্ে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ নির্খল হৃদয়ে তাহাদের 
সমগ্র অভিজ্ঞতা কি প্রকারে নিয়োগ করিলে বিপক্ষ যোঞ্চগণ অনায়াসে 
নিমিষের মধ্যে বিনাশ হইতে পারে তাহাই তাহার্দের একান্ত চেষ্টা ছিল, ভারতের 
যুগযুগান্তরের মহর্ষিগণ তাহাদের যোগলন্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বতষ্টীকে ও স্যষ্টিতত্ব 
বুঝিবার জন্ত প্রাণান্ত শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্ত ভগবান যে পরম 
কারুণিক পরম-প্রেমিক, তিনি যে তীঠার স্যষ্টির সহিত প্রেমহত্রে দৃঢ়রূপে 
আবদ্ধ তাহাই ব্যাসদেবের ও তীার সায় মহর্ষিগণের সাধারণের বোধগম্য রুর 

উদ্দেশ্ত | সেই সেই উভয়বিধ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য ্রীমস্তাগবৎ মহাগ্রন্থের 
স্প্ি। রাসলীল! সেই মহাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র। 

শ্রীমপ্তাগবৎকার শ্রীকৃষ্ণেই যে নিয়ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূত ভাবে 
বর্তমান তাহ! সর্বত্র স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। মাধব শ্রীরুষ্ণের অপর একটি 
নাম। সেই মাধব, রাধার সহিত নিতা সংযুক্ত । একজন বৈজ্ঞানিক ভক্ত, 
শ্ীনন্তাগবতের কোন একটি শ্লোকের ব্যাখ্য। করিতে যাইয়।৷ লিখিয়াছেন--- 
“্রাধয়! মাধবে। দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজস্তে জনেঘ।” অর্থাৎ এই জগং 
ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজ্রই রাধামাধব । শ্রীমৎকশোর প্রসাদ তাহার কৃত বিশুদ্ধ রস- 
দীপিক1 নামক ভাগবতের টাকায় লিখিয়াছেন “ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি পরমাবধি 
রূপয়! শ্রীরাধয়া নিত্যযুক্ত* অর্থাৎ ভগবান শরীর শ্রীরাধার সহিত নিত্যই যুক্ত 
আছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন যে বস্ত ও চৈতন্য নিত্যযুক্তা 
* অর্থাৎ চৈতন্ত, বস্ত্ব ব্যতীত থাকিতে ঝ কাধ্য করিতে পারে না, বস্তও 
চৈতন্ত ব্যতীত থাকিতে বা কার্য করিতে পারে না। 

ব্যাসদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের লীলাভূমি শ্রীবন্দাবন। এক্ষণে জিজ্ঞা্ত 
এট, এই লীলাভূমি কি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান বৃন্দাবন সহর ? 
শ্রীমস্তাগবত বিখ্যাত টাকাকার শ্রীমৎবিশ্বনাথ চক্রবর্ি মহাশয় তাহার কৃত 
সারার্থ দর্শিনীতে বৃন্দাবন ভূমির ভগবানের স্টার সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া 
গিয়্াছেন “ভগবনুর্তেরব বুন্দাবন ভূমি” | আধার স্বন্দপুরাণে “বুন্নাবনং বঙ্গ 
রুদ্রাি সেধিতং” বলিয়া গিয়াছন। সুতরাং বৃন্দাবন ভূমি উত্তর পশ্চিগাঞ্চলের 
বর্তমান বৃন্দাবন সহর নহে। শ্রীবন্দাবন ভূমি ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিত এই দৃশ্তমান 
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ব্রহ্মাণ্ড ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণের বুন্দাবন' -লীলাই 
শ্রীভগবানের জগ ব্রহ্মাণ্ডে লীল1। 

. এক্ষণে বিরেচা এই, যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কি কেবল মাত্র শারদীয় র্ণিার 
রাত্রিতে হইয়াছিল? টীকাকার শ্রীযুক্ত শুক্ষদেব স্বকত সিদ্ধান্ত-গ্রদীপে মীমাংস 
করিয়া গিয়াছেন শ্রীকষ্চ “শশাঙ্স্তাং শুভিঃ কিরনৈর্বিরাজিতাঃ সর্ব নাঃ 
সিষেবে”। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হবে এই রাসলীল৷ শ্ররুষ্ের নিত্যকর্মম। 
যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, ষখন শ্রীরাধা তাহারই শক্তিসার ও নঅর্ধাঙ্গী, যখন 
পীবৃন্দাবন ভূমি সর্বব্যাপী আর যখন চন্দ্রদেব পৃথিবীকে নিত্য বেষ্টন করিতেছেন 
তখন দিবারাত্র সর্ধক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের এই রাদলীল! হইতেছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। 

ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে এই রাসমগ্ুলীতে গোপিগণ প্রতিনিয়তঃ ঘুরিতেছে আর সেই 
গোপীমণ্ডলী মধ্যে সেই রাধারমণ প্রেমম্ন কৃপামদ্ন শ্রীহরি সর্বক্ষণে বিরাজ 
করিতেছেন--”গোগী-মগ্ডলীমধ্াগো €রি$৮। 

পুনরায় বিবেচ্য এই, এই গোপমণ্ডলীর সংখ্যা কত? এইই সংখ্যা-নির্ণয 
ছরূহূ। তবে আমাদের মনে হয়,রাসমগুলীতে স্ত্রীর অসংখা গোপিগণে নিতা পরি-. 
বেষ্টিত। শ্রীমছিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার সারার্থ দর্শিনীতে লিখিয়াছেন যে 
ভক্তিশাস্ত্রান্ুদারে “প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিষ্ষে, তাপাংমধো ষোড়শ সহশ্রানি 
গোপ্য। মুখাতরা স্তাসামে মধো অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ, অষ্টানামপ মধ্যে দ্বে 
অতি মুখ্যতমে, তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধ! সর্বমুধ্যতম”। অর্থাৎ শতকোটি প্রমা- 
গণে শ্রীকৃষ্ণ বেষ্টিত, এই শতকোটি প্রমদাগণের মধ্যে ভ'ক্তর তারতম্য অনুসারে 
ষোড়শ সহত্র গোপী শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আটটি গোপী আরও শ্রেষ্ঠ, এই আটটির 
মধো দুইটি অধিক শ্রেষ্ঠ, এবং এই দুইটির মধ্যে শ্রীরাধা সর্ববমুখাতম1 | সুতরাং ইহ! 

অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রীরাধ', শ্রীকৃষ্ণের সর্ব নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন 
ব৷ সদাযুক্ত এবং কোটি কোটি প্রমদাগণ তাহাকে রাসমগ্ডলীতে চক্রবৎ নিত 
বেষ্টন করিতেছেন আর বেষ্টনকালে “দেছিদান্তম-_ দেহিদাস্তম” এই বাকা অবিরত 
উচ্চারণ করিতেছেন । বিশুদ্ধ রস-দীপিকার টীকাকার “গোপীনাম্” শবের 
*গোপজাতি ভ্ত্রীণাং তৎপন্থীণাং গোপজাতি পুরুষাণাং তথা সর্বেষাং গোমুগাদি 
দেহীণাং পরিকরাণাং দেহভাকৃসন” এই ঝাখ্য। করিয়া গিক়্াছেন। শ্রীমছল্লভাচার্যয 
মহাশয় ও অপরাপর টীকাক্কারও এ মর্মে ব্যাখ্যা করিয়াছেন.। সকল টীকাকার 
গণের ব্যাখ্যার স্থুলার্থ বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয় দেহী মাতেই এই 
রামমণ্ডলীতে ্রীরুষ্জচকে বেষ্টন করিতেছে । এই বিস্তৃত ব্রঙ্গাণ্ডে দেহীর ষে 
তারতম্য আছে ইহ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কন্মীমুদারে ও নারায়ণে দেহীর ভক্তির 
পরিমাণান্ুসারে, কেহ বা শ্রীক্ষঞ্চের নিকটে থাকিয়া তীহাকে চক্রাকারে বেষ্টন 
করিতেছে, কেহ বা দূরে থাকিয়! রাসচক্রে ঘুরিতেছে।_-"নিত্যবিহারং 

কুক্ষতে প্রত | ূ 
( ক্রমশঃ ) 

শরীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী, 
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সর্বব্যাপী--এইক্প ভাবনার অভ্যাসে দেহই আমি এই সর্বহঃখগ্রদ। সন্ধে 

ক্ষয় হয়। আত্মত স্থাপন দ্বার অচেতন আকাশ ও চেতন কাজা ..উত্তয়র 

বিজ্ঞানঘন আনন্দ রূপ ব্রহ্ম ষেমন ভাবে ধলা হয় রেগে আনন্দ প্রতিপার্দক 

দ্বারাও ইহার সংঘটন 2য়। 

শ্ররতি- সাকার ভগবানই কথা কেন অনুগ্রহ, নিগ্রহ, করেন, ক্ষম! 
করেন, ভূত ভবিষ্যৎ জানিয়। উপদেশ দেন__মিরাকার কিরূপে জীবের উপকার 
করিবেন ?' ধাহার কোন ইচ্ছা নাই তাহার জীবের উপকারের ইচ্ছা 

হইবে কেন? 

'"মুমুক্ষু মা বিনি আপনি--আপনি নিগু'ণ ভীহার ইচ্ছা নাইট: কিন্ত ব্রহ্ধ 
আপনি-_-আপনিভাষে সর্বদা থাকিয়াও যখন: মায়া উপাধি -গ্রতণ করিয়া 

সোপাধিব ব্রচ্ম হয়েন তখন তিনি অমূর্ত হইয়াও মূর্ত, নিগুণ হইয়া" অগ্গ; 

ইচ্ছাশৃন্চ হইয্াও ইচ্ছাময়। শ্রুতি ভগরই সর্ব নিপতৃত্ব দেখাইল্লাছেন 
“হনব না 'ক্সন্হন সঙ্সাহাল বাতি” হইতে আরম্ত :-করিক। 
“নানা ছমিনী নিগুল লিভ্ভন” এই সন্ত্রে। সর্বজত্ব-*-দেখাউতেছেন 
“নয়ত 'হলহৃত্ঘৰ বাবা বহৃ-স্ত' হুভি.লাহি।” সত সৃস্ককাদি -ওপও 
দেখাইতেছেন ঞ্মনাজক্কব্: ঘনন্লি:য:  ইতা]দি বিশেষথে। ..ভুগবতী- 

গার্গী খন ভগবান যাজ্ঞবন্ধ্যকে জনক সভাতে প্রশ্ন করেন আকাশ্রের, রে 

পৃথিবীরও অধে এবং গ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে সে সমস্ত পদার্থ আছে, ছিল/.ব/খাকিবে 

তাহাদিগকে: ওতপ্রোত ভাবে কে বেষ্টন. করিয়৷- আছে? উত্তরে, ভূগুবান্ 
যাজ্জবন্কায বলেন *আকাশ”। আবার আকাশকে কে বেষ্টন করিয়া আছেন 

উত্তরে বলেন অক্ষর পরমাস্ম! | :। 

উটাচাধ্য বাখ্যাতে বলিতেছেন ্ | 

রর এবং তি এতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি য্থি্/কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি সামা | 

স্াকাশশবেনৈবৈতদ্ূপং বক্গাভিহিতং স্তাদিত্যয়মেব ব্রহ্মবিৎ সিদ্ধান্তঃ | 
অক্ষর বন্দে আকাশ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত_ আকাশ শ্ দা 

র্ধকেই নির্দেশ করা হইতেছে ত্রহ্মবিৎ্দগণের ইহাই সিদ্ধান্ত | 
: শ্রতি-প সত্য দৃয়ে” ইহাতে কি বুঝিয়াছ? 

| মুধুক্ষ--সত্যের  উপানার লাধক সতাধশ্বা হই যান_-সেই সত্য 

পরায়ণ আমাকে সেই আদিত্য পুরুষকে দেখাইতে হইবে ইহাই সখের + নিকট 
২১ 
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প্রার্থন। | : কেহ বলেন সত্যধশ্ম! হইটতছেন উপাশ্ত দেবতা তাগাকে পাইবার জন্ত 

বে দৃষ্টি যে দর্শন - তাহাকে দ।ও। 

ঘুমজ অল ভৃত্য সাজাঘলত 
ব্বা্থ হজমীন্ অলস জী । 
অল ল ক্ন' জক্বন্বাব্ঘলল' লন্ ল দজ্জালি 

অঃ ক্সছী ঘ্বক্স: ঘ ক্সঘী ম্সন্ন্ সজল ।।৫হ।। 

[(ছে]পৃষন্! একে! বম! হৃুর্ধা! প্রাজাপত্য! রম্মীন্ বযহ; তেজঃ 

সমুহ । তে যং কল্যাণতমং রূপং তে তৎ পশ্তামি। যঃ অসৌ পুরুষঃ স অসৌ 

অহম্ অস্মি] 

. সরলার্থঃ__হে মন্ জগতঃ পোষণাৎ পৃষা রবিঃ তৎসন্থোধনং হে জগতঃ 

পোষকঃ রবে--হে হক্্'__-এক এব ধষতি গচ্ছতি ইতি একধিঃ তৎসম্বোধনং 

ছে একাকী গমনশীল ! হে অল । যময়তি সর্ঝমিতি যমঃ শী$ন্মবী অলযলীলি 

শ্রুতেঃ নিয়ামক । হে্ুহ্ম ! রশ্মীনাং প্রাণানাং রপনাঞ্চ স্বীকরণাৎ হৃর্যযঃ 

তৎসম্োধনং । হে সাজানলন । প্রজানাং পতিঃ প্রজাপতিহিরণ্ার্ভঃ 

প্রজাপতেরপত্যং পুমানিতি প্রাজাপত্যঃ তৎসন্বোধনং। এবং সং, প্রার্থয়তে__ 

ব্হ রশ্মীনিতি। হ্জলীন্ কিরণান্ স্বান্ মচক্ষুষ উপঘাতকান্ নু বিগময় 

পৃথক্কুরু উপসংহর ৷ বীজ: তাপকং জ্যোতিঃ ঝ্বন্ুস্থ একীকুরু সংহর প্রশময় 

সঙ্কোচয়, মদর্শন যোগাংকুরু। লন তব অন্ প্রসিদ্ধ জন্াহানল' কৃন' : 

অতিন্থন্দরং অতিশুভদং বা! রূপং মঙ্গলানাং চ মঙ্গলং রূপং নূন রূপং ন তব 

তব প্রসা্াৎ অহং সক্স্রালি ডরক্ষ্যামি সাক্ষাৎ করোমি অবলোকয়ামি। 

কেন প্রকারেণ পশ্ঠসি ইতি স্বোপাসনাং প্রকটয়তি_-প্রার্থকস্ত দেবতাজ্ঞানং 

দর্শরতি--য: প্রসিদ্ধ কী পরোক্ষ: ঘুম: পৃযুশোতেহসী পুরুষঃ আদিত্য 

মগ্ডলস্থঃ ব্যাহৃতাবগবঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাং__পুর্ণং বা অনেন প্র।ণবুদ্ধাত্মনা 

জগৎ সমস্তমিতি পুরুবঃ হা: ক্স শান্তর দৃষ্ট্। গ্রতাক্ষঃ পুরুষঃ ক্ষ্ুলফ্মি ভবামি। 

অতঃ--অহং নতু ত্বাং ভূত্যবৎ যাচে ইতি । মহনক্সাহিত ঘুক্নী বৃচ্যল 

বীওলক্ি.হ হনান্বমজিমি ইতি শ্রুতেঃ ছান্দোগ্য ৪১১১ 
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চুর্ণিকা-" , 

প্বজন্ অগতঃ পোষণাৎ পৃষ! রনিঃ তৎসম্বোধনং [ আচার্ধ্যঃ.] 

পৃষে দেনন্ত কর্মফল দাতৃহং তথ! জগনিয়ন্ত ত্বাদি ধর্ণবত্বমাহ 
পৃষরিতাদিনা । হে পুষন্ জগতঃ পোষকঃ ! [ সতানন্দঃ ] 

হজম এক এস খযতি গচ্ছতীতো কার্ঃ--হে একর্ষে  আচার্ধ্যঃ ] 

হে প্রধান্থষে [ ভাসঙ্করানন্দঃ ] 

একম্চাষাবুষি শ্চৈকর্ষিস্তৎ সম্বোধন মেকর্ষে একা কিত্বেন গণ্ডঃ 

[ শঙ্করানন্দঃ ] 

একম্চাসাবুধি শ্চৈকমিঃ ৷ ক্ষষজ্ঞানে হে মুখ্যজ্ঞান [ অনস্তাচর্ধ/ ] 
এক খষতি গচ্ছতী ত্যেকর্ষিরেকাকী গমনাকারী 

নকোহপি দ্বিতীয়োহস্তি যন্ত সাহচর্যেণ স জীবানাং মার্গান্ বিষধ্যাং। 

যদ্ধ। একধিনামাগিং “ল্িআানন্ন: স্ীলিথা লল্কালিষ্ক: অয জুল 
হননি স্ম্ন্ন” ইতি এতে: মুণ্ডক ৩1২১০ । স এবাগ্নিমগঁদেবরপেণ 

স্কোতারং তদঞ্জিত বদ্ধ লোকং প্রাপযতি [ সত্যানন্দঃ ] 

ঘল ! সর্বন্ত সংযমনাৎ যমঃ হে যমঃ [ আচার্যাঃ | 

নিয়ামক ! [ ভ্াস্করানন্দঃ ] 

নিয়স্তঃ [ শঙ্করানন্দঃ ] 

যময়তি সর্ধমিতি মে! অ $ন্নহী অমন্লীলি করতে: 

[ অনস্থাচাধ্যঃ ] 

যময়তি জীবনানাং কর্দরফলানীতি সম: 

॥ সত্যানন্দঃ ] 

সুর ,রশ্মীনাং প্রাণান!ং রসনাপ স্বীকরণাৎ হুর্ধযঃ হে সুর্য 

| 'আচাধাঃ | 

হে নষ্ট, গমন [ শঙ্করানন্দঃ ] 
হে প্রেরক [ ভাস্করানন্দঃ ] 

স্থরিভিন্তে যৃত্বাৎ স হুর্যাঃ স্থরিশবীতদ্ধিতো যৎ। 

যস্তেতি চেতীকার লোপঃ | 'অনস্তাচা্যাঃ ] 0 

আদিত্যাখ্য। হুর্ধযদেবতায় ইচ্ছানুলারেণ পৃষ্য জীবান্ স্বস্থলোকং, প্রাপয়তি 

অতঃ স গৌরবাৎ সুর্য এব । যন্বা জগৎসবিতা। হুর্ধঃ পুমদে বতারূপেণ জীবান্ 



৪৬৯ ঈলাবাস্যোপনিতদ্ন 

কর্ধান্ুসারেণ স্বন্বস্থানে স্থাপয়তি অতঃ স কৃর্যএব। '“্যাঙ্ী দুক্সাবী ভান্ন: 
অভুর স্িবকনীখ্ব ন্নহীছী স্বহন্নি। লামিহাঘি কুন্যা ভ্ুত্র্নত্য জানল” 
ইতিতেঃ-পোখেদ সংহিতা :৬.৫৮।৩ 

মাজার্না গ্রজাপতেরপতাং প্রাজাপত্যঃ হে প্রাজাপত্য [ আচার্ধ্যঃ | 

£ “88 প্রজাপত্েরপত্ভূত [ শঙ্করানন্দঃ ] 

প্রজানাংপতিঃ প্রজাপতিহিরণাগর্ভন্তস্ত বেদোপদেষ্ট ত্বেন প্রিয় ধী। ক্যা 

নিকঘালি প্বজ্্' লজ বিভা স্টিষ্বীনি সর্বানিতি শ্বেতাশ্ব শ্রুতেঃ যদ 
প্রঙ্গাপতে ধর্স্যাপত্য নর নারায়ণাত্মন্ রশ্ীন্ মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ স্বান্ 

বিগময়। : [ অনস্তীার্য)ঃ ] 

গ্রজাপতেরপত্যং 'পুমানিতি প্রাজাপতাঃ প্রজপতি নন্দনঃ। কর্মফল 

প্রপি্দেনপ্রজাপালনাৎ স প্রাজাপত্তযঃ। উক্কঞ্চ সংহিতা শ্ররতো “বিষ ন 

দান? খখেদসংহিত। ৬।৫৫।১ বিমুচঃ অষ্ট£ প্রজাপতেঃ পুত্র ইত্যর্থ; 

হি সু [ সত্যানন্দঃ ] 
৬ হজমীন্ ঘলুদ্ব বস: রশীন্ স্বান্ বিগময় তে তেজন্তাপকং জ্যোতিঃ 

একীকুর টপসংহর [ আচাধ্যঃ ] 

উপসংহর রশ্মীন কিরণান্ সমূহ সম/ক্ স্বায্বমাতং কুরু তেঞজশ্চন্দ্রমগুলম্। 

[ শঙ্গরানন্দঃ ] 

তেঙ্জস্তাপকং ফজ্জ্যোতি স্তজ্জ্যোতি স্তৎ সমুহমেকীকুরু ['আনন্দভট্রঃ ] 
মদীয়ান্ রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ বাহ তেগঃ সমুং চ-স্বরূপং বাহং মদীয়ং 

জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ সন্ধা উপসংহর মন্র্শন যোগাং কুরু। [ অনস্তাচার্ধ্যঃ ] 

ঘন লবন জন্লামলল' লন্মনগ্ঞালি। 

অত্যন্ত শোভণম্ যখ তে তব রূপং তং তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্টামি। 

কিঞ্চ অহং নতু ত্বাং উত্যনৎ যাচে যেইসাবিহ্য মগুলস্থে। পুরুষঃ সোহ হমন্মি 
ভনামি [ আচার্ধাঃ ] . 

পশ্ঠামি সাক্ষাৎকরোমি। ্ট দৃগঠ পরযুক্ং ভেদং বারয়তি | যঃ গ্রসিদ্ধোইস। 

বাদিতামণ্ডলস্থ: পবোক্ষোইসৌ শান প্রতাক্ষঃ পুরুষঃ পরিপূর্ণ; স উক্তে। 

যঃ.প্রসিক্ধঃ স এবাহমন্মৎ ্রত্যয়ালঙ্থনোই প্রিভনামি [ শঙ্করাননঃ ] 

| যোহসৌ মণল পুর সোহহম্ত্যাদিত্যমেকী ক ত্য পঙ্ঠামীতি [শানন- 
ভটঃ] 7 



ঈশাবাস্যোপনিষদ”। ১৬১. 

যঃ পুরুযোহদৌ মগ্লাস্তস্থো! যঃ পুরুযোহসৌ"তদিতর প্রতীক স্থিতশ্চ পুরুষঃ 
সোইহমন্মি 'ভবামি হুর্যামগ্ুলাদি প্রতীকস্থো মদ্ধগন্তস্থো জ্তিরূপশ্চৈক এবেতি 

প্রকারে তে রূপং পপ্তামীতার্থঃ [ অনন্তাচার্ধযঃ] তত্তেরপমহং জ্যো পগ্াম দ্রক্ষ্যামি 

স্বোপাসনাং প্রকটয়তি যঃ অসৌ তব মগুলস্থঃ পুরুষঃ স. অসৌ -অহমন্থি 
[ ভাঙ্করানন্দঃ ]. 

তত্তে তব পুনঃ রূপং কল্যাণ মং তং তে রূপং পশ্ঠামি যথা পশ্তামি তথ! 
কুরবিতার্থ:। “হ্য্ ন দ্সন্মত্ অলন' ল গ্সন্মবিম্ব্ন ্স্লী 
নীরব? ্ . শ্রুতেঃ খণ্বেদ সংহিতা ৩।৫৬।১ [ সত্যানন্দঃ ] 

স্পা শপ পাশা 

ছে পৃন্_হে জগৎ নিজ কুর্ম্য, হে একে হে একাকী বিচরণশীল 
নুর্য, ছে যম-_হে সর্বাসংহারকারিন্ ুর্য্য, হে. কুর্য-_হে প্রাণ ও রস সমূহের 

গ্রহ কর্তা, হে প্রজাপতির অপত্য সু্য-তুমি তোমার রশ্মি সমৃকে বিগত 

কর; তোমার সস্তাঁপ কর তেজ উপসংহার কর; তোমার যে অত্যন্ত শোভন্রূপ 

তাছ। আমি তোমার প্রসাদে দর্শন কবি। আমি ভূৃত্যের সায় প্রার্থন! করিতেছি 

ন! কারণ এই যে আদিত্য মগ্লগ্থ পুরুষ, এই যে ভূঃ তুবঃ স্বঃ ব্যাহৃতিরূপ তাহার 

অবন্ব, এবং পুরুষের মত তাহার আকার বালয়াই হউক অথবা তাহার দ্বারা 

জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়াই হউক 'অথব! হৃদয় পল্মরূপে পুরে বাস করেন বলিয়াই হউক-- 

এই ষে আদিতা মগুলস্থ পুরুষ সেই তিনি আ' মি | 
শপ পাত পাশা? পাসপিশ পতিত [পপস্ীস প ৭ শপ পি ০০ এ ডে 

্ ুমুক্ষু_এই মন্ত্রেকি উপদেশ করা হইল? 

শ্রুতি__-শ্রেষ্ঠ উপাসন! প্রকাশ কব! হইল। "স্বোপাসনাং প্রকটসুতি” 

ুমুক্ষু _শ্রেষ্ঠ উপাসন! কি মা? 

শ্রুতি_ তুমি বলিতে পার না? 

মুমুক্ষু-যাহ। বুঝিয়াছি বলিব? 

শ্রুতি-_ বল। 

মুমুক্ষু-_-এই দেহটাই আদি নছি। এই দেহটাও আমার নহে। আদিত্য 

মগুলের মধাবর্তী যে পুরুষ সেই পুরুষই আমি। তীর দেহই আমর দেছ।. 
 ধ্তি-হা। প্রাণপ্রয়্াণোৎসবে 'যিনি এই যন্ত্রে হুর্ম)দেবকে প্রার্থনা করিতে 

করিতে এই পেহ' ছাড়িতে 'পারেন তিনি আদিত্য মগডুল ভেদ করিয়া আপন 
খ্বরূপে উপস্থিত ইন। ' ; | 



১৬২, ঈশারাস্যৌপনিধদ 1” 

মুমুক্ষু- মা ! স্কুল চক্ষে কি এই আদিতা পুরুষকে দেখ! যায়? 

শ্রুতি--না। এই পুরুষ পরোক্ষ কিন্ত শাস্ত্র দৃষ্টিতে প্রতাক্ষা । “্নহীগগিহা 

স্ব ভি ভুত; মলানজন্িন:'+ বৃহ 91১।২৪৯।দেবগণ পরোক্ষ নাম গ্রঙ্ণেই 
সন্তুষ্ট এবং প্রতাক্ষ দ্বেষী। নি 

| মুসুক্ষু-_আদিত্য মণ্ডল পুরুষই আমি ্া শ্রেষ্ঠ উপাসনা কিরপে ? 

শতি্- তুমি কি বুঝিয়াছ ? | 

 মুমুক্ষ _নিতান্ত আপনার ধিনি না! হয়েন তাহার সমীপে গ্লানীশৃন্ত আনন্দে 

বস যায় না। তাই ধাহাকে উপাসনা কর৷ ধায় তিনি নিতাস্ত আপনার-_ 

আপনার হইতে ও আপনার--তিনি আমার স্বরূপ__তিনিই প্রত আমি। আর 

যেটা আমি হইয়! এতদিন ছিলাম সেট! ভূত সঙ্গে থাকিয়া ভূত হইয়া গিয়াছিল। 

আপনাকে চিনিয়। “গ্রকৃত আরম” হইবার ভন্ই উপাসন1। উপাসনার শ্রেষ্ঠ 

অঙ্গ হইতেছে ধ্যান। সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান ভইতেছে আমিই উপাস্ত দেবত।। এইভজন্ত 

শ্রুতি সর্বত্রই বলিতেছেন ক্মী যী ব স্মী ঘহলাজাা লাহাবব্য: 

লঙানান্ লল্নহ্: হ্লদ্তক্স: ঘ্ববাষ্ঘ ঘুক্নীব্ললী লিলাহ্যতব-ন্ত্ব-ভুকা- 

অল-অহলাউলন্লাওঘত আহিছ্ুত্ঘণঃ অহলাজলা-লক্কী শাক হামীও$কিি 
নুন ন: জ্বর হ্বঞ্ম ঈ নলীনল:” আ্স যিনি শ্রীপরমাত্মা নারায়ণ তিনিই 

ভগবান, তিনিই সর্ষের উপর পরম পুরুষ পুরাণ পুরুষোত্তম তিনিউ নিত্য শুদ্ধ 
সদ! প্রবুদ্ধ মুক্ত সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্ অন্বয় পরিপুণ পরমাত্ম। তিনিই ব্রহ্ম তিনিই 

আমি আমিই রাম তিনিই ভুলেণক ভুনলোক স্বলোক বাণী ত'ভাকে্ নমস্কার 

করি। 

এইট জন্তই শাঞ্গ আরও বলেন-_ 

দেচে] দেবাল্য়ঃ প্রোক্তে। জীবে! দেবঃ সদাশিবঃ। 

ত্যজেদজ্ঞান নির্মাল্যং সোহ্হং ভাবেন পৃজয়েৎ ॥, 

মনুধ্যের দেহ দেবালয় বলিয়! কথিত। দেহমধাস্থ জীব দেবত। সদাশিব। 

অজ্ঞান নিন্মালা ভাগ করিয়!-_অজ্ঞানের পুজ! ছাড়িয়া! “সেট আমি” এই জাব 

_লইয়৷ পুজা কর। 
শ্রুতি রবিমণ্ডুল মধ্াবন্তী পরমপুরুষকে আমি বোধে ম্মরণ করিতে 

বলিতেছেন । “সম্থিহব্মখীন নাল বা” *পৃষগ্েকর্ষেই তযাদি মন্্বারা মুর্তি পুজাই. 
ঝলিতেছেন। এইট সমস্ত মন্ত্র অবলম্বনে মুর্তিধানের কণা শাস্ত্র রলিতেছেন। 



ঈশাবাসৌরগিনিফদ্ |: 

ও ধোয়ঃসদা সবিতৃমগ্ডল মধ্যবর্তী 

নারায়ণ; সরসিজাপন সন্নিবিষ্টঃ | 

কেয়রবান্ কণক-কুগুলবান্ কিরীটা 

হারী হিরপ্ুয়বপু-ধুত শঙ্খচত্রঃ ॥ 

এবং রাজাধিরাক্তং রবিমগুলস্থং বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি। ইত্যা বহুবিধ: 

ধ্যান, শুবাদি “অর হজ ক্সাহিন্স ভুক্মী হুল ভ্বী$লভিন » হাসিন”, 
ছান্দোগা 81১১১ ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বনে পট | 

শ্রতি--  প্নিবেদয়ামি চাত্সানং ত্বং গতিঃ পরমেখর” 

অপরাধ সহশ্রণি ক্রিয়স্তেহহনিশং ময়া । 

দাসোহয়মিতি মাং মত্ত! ক্ষমন্ত পরমেশ্বর ॥ 

অন্থথ|। শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম। 

তন্মাৎ কারুণ্যভাবেন ক্ষমস্ব পরমেখর ॥ 

“সোহহং* যেমন শাস্ত্রে আছে আবার “্দাসোহহং” ইত্যাদিও আছে। “সেই: 

আমি” ইহা শ্রুতি বাকা, ইহাই পূর্ণ সত্য । তবে ফে বলা হয় আমি দাস, তুমিই; 
আমার পতি, আমি আত্মাকে তোমাতেই সমর্পণ করিতেছি তুমি আমাকে ক্ষমা. 

কর ইত্যাদি কেন বলা হয় বুঝয়াছ ত? রর 

মুমুক্ষ--পসেই আমি” ইহাই পূর্ণ সতা। কিন্তু ভুত সঙ্গে পড়িয়! ভূতের: 

ঘরে বাস করিয়া আমি ভূত হয়! গিয়াছি ) সেই জন্য স্বরূপ জানিয়াও স্বরূপে: 
যাইতে পারি না। বদি ব্যবহারিক কার্ষে) সর্বদা স্মরণ রাখিতে পারি এবং. 

জীবিত কাল ধরি রবিমগুলপ্থ দেবই আমি বলিয়া অভ্যাস করিতে পারি' 

' তবেই-ত. মৃত্যুকালে ক্রুতিমন্ত্রে প্রার্থন। করিয়! পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইব ; 

নতুবা মৃত্যুকালে এইরূপ প্রার্থনাত কর! যাইবেন। আরসকল কাঁধ্যে যখন: 

অভ্যাস হইয়। যাইবে আমিই সেই আদিত্য মণ্ডলস্থ দেবত1--এ দেহটা 

আমার নয়, আমি এই দেহটা নই আমিই আমার দেবতা, 

সেই চক্ষে আমি দেখিব, তাহার মত আমি শ্রবণ করিব, তিনি; 

যেষন. কর্ম করেন আমাকেও সেইরপে কর্ম করিতে হইবে--এই, 

ভাবে তিনি হইয়া আমি সমস্ত কুকশ্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, তাহার: 

মত আমিও সমস্ত ইন্জ্রিয় এবং মনকে নিগ্রহ করিয়া! সর্বদা স্বরূপে থাকিতেই' 

চেষ্টা করিতে পারি । যতদিন “সেই আমি” না হইতেছে ততদিন “তোমার 



৬৪ স্উশাবাসোপিনিঘদ1* 

মি" তোমার দাস আমি বণিয়া তাহারই শরণাপন্ন হইতে ইইবেখ পদাসোহ 

ইহা “সোই২ইং” সাধনার ক্রম মাত্র। | 

আতি-আদিত্যমগ্ডলে যিনি আছেন তাহাকে পুরুষ বল! ইইল কেন? 

মুমুক্ষ-$) পুরুষের মত তাহার আকৃতি_অথ য এযোইস্তরাদিত্যে 
বদ পুরুষো দৃশ্ঠতে হিরণ)শ্্ হিরণ্যকেশ আগ্রনঘাৎ সর্ব এব সুবর্ণ; আরতি 
এই কর্থাই বলিতেছেন ৃ রর 
রি (২) ব্যাধতি-ভুঃ তুধঃ শ্বঃ তাহার অবয়ব এবং গ্াণবুদ্ধিরূপে তিনি 

'জগৎব্যাপী 

২. (৩) হ্ৃদয় পুগুরীক পুরে তিনি বাস করেন। এই সমস্ত কারণে 
'তীহাকে পুরুষ বলা হয় । 

.. শ্রুতি-ই। | 

রি নামুহলিল অন্যন লগ লাবনী আবীহ্ল্। 
ক্স ন্ দল কমহ জন দমৰ লনা জ্নহ্ জান ভমহ ॥৩॥ 

£ [অথ বাযুঃ অনৃক্তং অন্ন [ গ্রতিপঞ্ধত'ম ][ অথ ] ইদং শরীরং ভগ্মাস্তং 

1 ভুয়াৎ ] গ্মল্ ক্রতো ম্মর, রৃতং শর 7 তো ম্মর, কৃতং স্বর] 

১ ভথেদানীং মম ম'হয্তে। বানু; প্রাণে হধাত্ম পরিচ্ছেদং হত আধ 

দৈবতাস্ানং সর্বাস্কমনিলমমূহং গুতরাত্মানং প্রতিপছ্ঘভামিতি বাক্যশেষঃ | 

[ আচার্ধাঃ ] 

২। ইদানাম্খং কৃত ব্রন্দোপাসন্ত বোগিনঃ শগীরপাতোনরকালে বি 

তাহ বাযুরনিলম. [ উবটাচামাঃ] 

৩। তীন্রেবোপাসক£ সাক্ষাৎ বাযুং রার্থয়তে স্বয়ম্। 

সত্রাস্মানং পরং দিব্যনমৃং শিবমব্যয়ম্ ॥ 

প্রাণো গচ্ছতু মে শান্বং লয়ং গচ্ছতু নিশ্চলম। 

শাশখবতং শিবমব্যক্তং ব্রদ্মেবাহং সনাতনম্ ॥. 

অথেদানাং শরীরং মে ভক্মীভবত বৈ প্রবম্।, 

অমৃত্াত্ম স্বরূপন্ত ব্রঙ্গীভূতন্ত কেবলম্॥ 
ক্রুতে! প্মর নিবিজায় কৃতং কন্ম শুভাশুভম্। . 

ঘরাবৃতিবাদরার্থ। ক্রুতে সঙ্গ হেন্মর॥ . [ ব্গাননদ:] 



পিন তা শি 
বর ০ পা, টা হু 

হত 
রা ৫2 -: 5 ্ 

তি ৮ 

ঙ্্ রি ্ঃ | 

রযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। ঢা 
ূ ্লাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্্য নিত্য ভু খামের প্ 

দেখাইয়াজদিয়াবলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাতিমূত্ামেতি নানা পক্থীিগ্বতেহ রনায়” 

সেই পথে প্রবল পুরুষকায়ের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে 
| ্রীীত। বলিতেছেন “মামেকং শরণং বর” এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবানীষট্রীগীতার 

বিশেষত্ব । আলোচক ত্তীহার আজীবন সাধন! এবং বিশ বংসরকালব্যাপী গীতা 

স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগব্ৎ-রুপা গু অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্বারা তিনি গ্রতি- 

শ্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রঙ্লোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 

অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পধ্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই & 

এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরপণের নিমিত্ত আমরা স্ৃধী সমাজকে সবিনয়ে 

অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি সের যা 

বাধাই ৪॥ টাকা, মোট ১৩।০ টাকা । রর 

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল্ মজুমদার মহাশয় র প্রনীত 

পু অন্যান্য গ্রস্থাবলী । ূ 

_ শীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ___শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবানী,. 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ট শ্রীগীতা। পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 

অনেক পরিচয় বলিয়৷ দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাম্বাদন 

ন! করিয়। থাক! যাঁয় না ইহাই আমাদের বিশ্বাল। বাধাই ১/০ আবাধ! ১০1 . 

ভদ্রা-_২য় সংক্ষরণ*+-মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই ্রসথধানি: . 

আধুনিক উপন্তাসের ছাচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দো... 

নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা! স্থায়ী হয়, গ্রস্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর : 

রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পত্তন ও উতানের .. 

' আঁলৌচন! 'এতদুর চিত্তাকর্ষক হইগ্লাছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে. 
এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিজ্পোষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা আমর! নিঃসফোচে বলিতে পারি-_সূল্য আবাধা ১৯ আন! 

বাধাই ১৪* মাব্র। : চিত 
কৈকেয়ী-খয় সংস্করণ_দোষী ব্যক্তি কিরূপে অহ্তাপ করা পুরা 

শ্রীভগবীনের চরণীঞ্রাষ পবিত্র হইতে পারেন তাঁহ। দেখা ইবার জঙ্ গ্রন্থকার রাষায়- 

ণের কৈকেরী, চরিত্ত অবলগ্থনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের 
ক অভিনব আলেখ্য চির করিয়াছেন মুল্য ॥০ আনা মান্ধ। ২ 



সাবিত্রী ও উপ।সন। জিক্ছি নিন পরিকর্থিত দৃপ্ত এবং 
' ভাবোদ্দীপক, চিত্রসমন্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সন্স্প জাগিবামাতর সত 
প্লীবিত্রী যেমনীপ 'ভুড়িমা বসেন। তাহার ত্যাগ,  লত্যম। তিতিক্ষা এক. 
কার হে ০০০২ সপ করিস নয়নের সুখ প্রতিভাত হয় বিশেষতঃ 

ক্জরাগ, করিয়াছেন : হাতে পাধনা-পথের প্রথম লি উহ মনগনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-ককতীর্থ হইয়া যাইবেন। অন্থুগাগিনী জী এবং অনুরাগী 
স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-ততব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর মগ 

রি ॥* আনা মাত্র 

১: শ্সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন। তত্ব” উৎসব পত্ডে প্রতি এ প্রকাশিত 

জা শীত্বই পু্থকাকাবে বাতির হইবে। ' 

* “জ্রীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ এই পুস্তক নিতা পাঠ। করিয়া বাহির 

করা? গৈল' প আইীধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাক । অদ্দ বাধাইয়ের মূল্য ২৪০ ডাকমাগুল 
স্বতন্ত্র) পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সপ্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুশ্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
য্বেরকাগজ, কাপি, কাপড় বোভ' প্রভৃতি যাবতীয়. উপাদানগুলিই ছুশ্খুলা ।. পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, জুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে সুল্য নির্ধা- 
-রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে ন!। 

ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাঁচ। প্রয়োজন এই পুন্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হউভে পারিবেন 

. এ্রইঞ্জন্ট নিত্য পাঠ্য স্তব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 

1 ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কনচ আছে। মধ্যথণ্ডে বেদান্তের 
সরল ব্যাখা। প্রঙ্জোভিরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । ' নিতা স্বাধ্যায় জন 
শ্রী গত ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে ॥ বিদেশ বাতাকালে এই একথা এম 
এ থাকিলে ধশ্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না বা . 

 নিষ়্লিখিত পুস্তকগুলি উৎসব 'আফিসে বিক্র কু প্রপ্তুত আছে | 
শ্রযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীল৷ 1১৬৫২) উচ্ছাঁসাঃ দ * আনা 

তু ু্মীরাইী_-১, (8).লোকারোক-_-১২ (৫) আহ্বিকম্--॥০ | 

৪17 774,045 জে, হম ম0191 [নত 
8180] 0151990 05 6 9719761 90101075 1১7109 19. 3... 

শা, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বহুবাজার গ্রীট ,কলিকাঁত! রি 
শ্রিহত্েশর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক, কার্্যাধ্যক্ষ। .. 



সথপ্রসিদ্ধ ডান্ত]ুর যুক্ত কার্তিক ৰষ্র এম-বি ও ৃপেন্কুমার টু 

ঘন্থ এম্-আর-এ-এদ্ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন | 

পশ্ডিতমগুলী কর্তৃক গণিত ও সং [শোধিত [85 

শুক কি লেক 

স্বাস্থ্যধন্ম গ [হ-পঞ্জিকা 
| এক্।শ্দিত নি ৃ | 

এ সেই পরঞ্জিক!, যাঠার তু লনা নই, বাভা লা পড়িলে বর্ণনা রি টি 

যায় না, গতনারে যাহ] পড়বার গা বু স্থণে কাড়|কাড়ি, ই এক স্থলে 

মারামারি পর্যন্ত ভষ্টয়া গিয়াছে। এণা? ত্রিশ হাগ্জার ছাপা হইয়াছে। বঙ্গের 

সর্বত্র-_সহরে, পলীভে, ঠাটে, বাছারে। মেলায়, মললিনে প্র হু শবে ক্রু 

হইয়া যাইতেছে ! 

বিজ্ঞাপনের দই চা টি টটকদাব মানুলি কথায় ইভার র শ্বন্ধপ রা মাওয়া ৃ 

'বাতুলতা মান। ইঠাছে শ্াহার-পিগার, আচারবারহারের কথ! 'আছে, 

চাঁধাবাদের কণা ভাগে, পল্লীউন্তির কথা আছে, চিকতগধাব কথা. আছে, 

ছাররদিগের অধয়ন ও চরিত গঠনের কথা আছে উপাঞ্জনের মহজ উপায়-নিন্দেশ 

মাছে, গো-পাণনের কথ! গাছে এবং লগ কাঙ্জের কথা আছে। পুস্তকখানি' 

আমূল গড়ি্েই তন মাস কাঁচিয়। যাইবে। ভারপর শারত-নিশত সুপগ্ডিত, 

জোতিবিবদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন-প্রিকীও শান্তানুমোদিত 
বিধি বানস্থাদি সাধারণের সুবোধ্য ক ৮ বয়া দেওয়া আছে। ৯1 ত্ধু গৃহ-পঞ্জিক1 

নয়, গ.হন্ছেস কল্যাঞ- দীপিকা, জান্তি্র সুক্ডিাধিক্গা 

এবার পঞ্জিকা আকারে অনেক বুদ্ধি পাউয়াছে_ 9. পু নুতন বিষয় ও ছবি 

গুভন্ত একথানি কিনয়া খবরে রাণিয়া দিলে আনেক 

5 পাই 'দেন। শীস্ ৃ 
সঃযোঙিত হইমাছে।_ 

অপবায়, বপদ-শাপদ, শোক-দুঃখের ভাত হতে অনা 

একখানি ক্লে করুন । | 
র্ 

দারিদ্রা,স্যাধি গ্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে বন গ্রচারের হল্ট 'আথিক. ক্ষতি 

. স্বীকার করিয়াও এই চক্র স্পত প্ু্টীগ্পুর্ণ অন্ুুল্য প্রাচ্ছেন 

এলান্ল নামমাত্র মুল্য (ক্ুলিশ্ধতা এ ফজল 

সহল্রে ১ পীচি আন।, দ্বার্থ্য কল্প হইস্বাছে ) ডাক মাশুল... 
টিকিট পাঠাইলে হানি পাঠান হয়। .. 

গ্ররতিখানির ৬০ মার । ॥০ আনার ভাক 

পাঠান হয় না। আনর্্ধত্র ৮৪৪৮ | রঃ 
. তিন খানির কম-কাহাকেও ভিঃ' পিঃতে 

এন্জেপ্ট আআ দলস্ট্যক্ | 

রত | নি? স্বাস্থ র্ম-সঙ্ঘ 1 

8০ লহ সহাষ্ দ্রীউঃ কলিকা
তা. 



| তীয় সং স্বরণ, 
মহাভারতের নু চরিত্র অবলম্বনে এই স্থান আধুনিক, কি 

ছাচে লিখিত। প্রিবাহ জীবনের নবান্থুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি কৃরিলেই 

বা. স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহ অতি হন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 

(বিশেষতঃ: 'পরিশি্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এত চিত্তাকর্ষক 

ইইয়াছে যে চিহ্নাশীল পাঠক মাত্রেই উহ! এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 

সাধক তীহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা 

সাজা বলিতে পারি। 
:. মুল্য বাধাই ১৫৭ বাধা মূল্য ১০ পচসিকা। 

.. আীস্রীনাম_রামায়ণ-কীর্তনম্। 
_ দ্বিতীষ্ব সংস্করণ নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষ 

বে স্ীতগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্ভন-_সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
শান্তর হইতে খাষি বাক্য ও সাধু ধাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 
পাঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্য ইহ। বিরচিত। 
5 মূল্য বীধাই ॥০ আট আনা। 'আবীাধা 1 চারি আন! 

উ্ীউ্ীল্লান্মভলীতলা | মূল্য ১ মাত্র। 
( আদিকাণ্ড) 

 সুমিকা শরীুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 

খ বেদান্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। | 
রঃ ধ্যাত রামায়ণ অবলম্বনে পগ্চে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ লিখিত । ২২৭ 

ঠায় সম্পূর্ণ । নুন্দর বাধাই। মোনার জলে নাম লেখা । রঃ 
8 রথ বানি ১৬২ নং ব্হুবাজার গ্রীট উৎসব আপিসে ্ রাপতব্য )। 

উ্ীব্ভল্লভ্ড | 
চর লে মহাগ্রতুর বংশোদ্তব! সাধনরতা ব্রহ্মগারিণী শ্রীমতী মানমরী দেবী : 

প্রদীত। মুল্য ১০ মাত্র । একখানি অপূর্বব ভক্তিগ্রস্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক 
নং, ত্যাগন্থীকার ও 'বৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জোষ্টভ্রাতা শ্রীরামচন্ত্রের গ্রতি ; 
উক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্শম্পর্শী ভাবে লিখিত স্থন্দর বাধাই 
ফাগল ও ছাপ । সোনার জলে নাৰ লেখা |. ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূ। 

1: বঙ্গবাসী, বনুমতী, সার্ডেন্ট,. আম্থতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ্রঙ্গবিস্তা 
তি পত্রিকাক় বিশেষ প্রশংসিত ।' 



“ উৎসবের বিজ্ঞাপিন 3: চস 
শুক্র বভ্ল স্পঞ্বিওল্ক 
(ভজ্তেল্প প্রন্কত উচ্ছ, 1) 

. আফুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী 'প্রণীত-- 
বাঁধাই মুলা ॥০. | 

ইভ| একথা নি শ্ুন্দর ভক্তিগ্রস্থ। 

প্রাপ্তিগ্তান__“উৎঘব” আপিস। 

. পনিত্যসঙ্গী বা মনোনিরত্তি তত” 

৬ বাধাই_যুল্য ১০ রর 
স্ররিযুক্ত রামদয়াল দেবশশ্মা ( মঙ্জুমদার ) প্রণীত। 

স্থানাতাবে পু্তকের বিশেষ পরিচয় তে পারিলাম না। পুস্তকের নামই 
ইহ[র পরিচগ়্। 

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আহ্ছিকরুত্য ১ম ভাগ। 
( ১ম, হয়, ও ৩য় খণ্ড একজে ), ডবণ জ্রান্টন ১৬ পেঙ্সী, ৪০০ পৃষ্ঠারও 

উপর । চতুদিশ সংঙ্করণ। মূলা ১1০, বাধাই ২৯ ভীগী খরচ1%০। 

আঙ্বিককুত্য ২য় ভাগ। 
( ৪র্ঘ, ৫ম থগড একক্রে ), ২য় সংহ্বব্ণ, প্রায় ৪০০. গা পূর্ব । মূল্য 

বোর্ড বাধাই ১/০। ভীপী খরচ।%০। | 
.. প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়। হিন্দুর ধ্মকন্মের পরম সহায়তা করিয়। আসিতেছে। 

চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে | 

সমন্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ দেওয়। হইয়াছে । 

গুণগ্রাহী মঙ্টোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আহিক-কৃত্যের” এত 

প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে "মুদ্রায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 
শ্রন্থ হইয়া পড়ে।  প্রা্তিস্থান_জ্ী।-ল্পোজন্রগ্ঞল বানর এম্ এ,”কবিরদ্ব ভবন”, 
রা শিবপুর, (হাওড়া) গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২৯৩1১।১ কর্ণওয়ালিস টা, 
ও *শউতুজনন্ব” অসস্বিতন কলিকাতা । 



রি টি, " উৎসবের বিজ্ঞাপন । /. 

- ইরা গ্ীর্ভেনিৎ এসোসিয়েসন 
ভারতীয় কৃষি- সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত ] 

|  স্কু্খকচ_ কষিবিষয়ক, মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র | চাষের বিষয় জীনিবার 
শিব অনেক কথাই ইহাতে আছে। বাধিক মূন্য ৩২ টাকা । 
-*.. উদ্দেস্ত ঃ--সঠিক গাছ, সার, উংক্ষষ্ট 'বীজ কৃষিঘন্ত্র ও কৃিগ্রস্থাদি সরবরাহ 
. করিয়! সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষ। কর।। সরকারী রষিক্ষেত্র সমূহে 
ব্বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়,.সতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
শ্পরিক্ষিত। ইংলগ্ড, আমেরিকা, জান্মানি, তষ্ট্রেলিয়া, সিংহল গ্রভৃতি নান!... 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 

_.. শীতকালের সজী ও ফুল বীজ-_উংকষ্ট বাধা, ফুল ও গুলকপি, 
'সালগম, বীট, গাজর প্রস্থতি বীজ একত্রে ৮ রকম নসুন! বাক্স ১॥৯ প্রতি প্যাকেট 
।* আনা, উৎকষ্ট এইটার, প!ন্সি, ভাবিনা, ডায়ান্থাস, ডেছগী প্রীতি ফুল বীজ নমুনা 
বাক্স একত্রে ১০ প্রতি প্যাকেট ।, আনা | মটর, মুলা, ফহাস বাণ, বেগুণ, 
টমাটো ও কপি প্রভৃতি শস্য দী্ছের মূল্য তালিকা! ও মেম্ববের নিয়মাপলীর জন্ট 
নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যায়গয় বীজ ও গাছ লইয়া 

সময় নষ্ট .করিবেন না৷ 
ৰ কোন্ বী্জ কিরূপ দ্বামতে কারে বপন « +রিতে ভু 

নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম ।৭ জনি মাত্র । সাড়ে ঠা আনার ডাক টিকিট 

পাঠাইলে বিনা মাশুলে একখান! পুস্তিকা পাঠান হয়। আনেক গণামান্ত লোক 

ইহার রঃ আছেন। 

ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসে'সিযষেসন 

১৬২ নং বহুবাজার স্্ীট, টেলিগ্রাম “কনক”? কলিকাতা । 

তাহার জথ্থ সময় 

_ মাণ্,ক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে । 
ছিীন্ন এগ । 
বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ। 

 ভাহ্যাবলঙ্গনে প্রাশ্োন্ডরচ্ছলে 1 

্্রীরাম্ দয়াল দেবশর্া (মছুমদার ) এম্ এ. 
আলোচিত । 

রা ক কাগুজে বাধাই মূল্য ০ 

রি 'দ্নিবিব সময় অনুগ্রপুর্বক নভে নামউ লেখ করিবেন । 



১ উৎসবের বিজ্ঞাপন. এ 
গর প্রাণুক্ত মহারাজাদিরাঁজহাযজ্রাবাদ এীদেশা ধিপতি গি্ামনাহাছর' 
যুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীণুর, পরা, জিবাঙ্কুর, যোধপুর, গরতপুর, 
_ পাতিগ্নাল।ও কাশ্মীরীধিপতি বাতাছরগণের এবং অনঠানস স্বাধীন 

্ রি টি 

| ১ ১২২ ২২ ডং 
টি £11--38 ২ ২ উউ রং 

2 টি ঃ 4 নে ) না 
১১৮ ও 58 

ক রর (১) 1154 81)১০ 

০০ 

রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত-_ 
কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 

গুণে অদ্বিতীয় ! শ্শিল্পোন্োগেল্স আমহেবম্ব্ধ - গন্ধে অতুলনীপ্ 
অবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠা থাকে, অকালে চুল পাকে না, 

মাথায় টাক পড়ে না.। বাহাদের বেশী রকম মাথা থাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পন্ষেে জবাকুম্থম তৈল নিত্য ব্যবহার্য বন্ধ । ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাঁজ. 
হইতে সামান্ত কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকণেই জবাকুম্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
দকলেই জরাকুন্তরম, তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুস্থম তৈপে খ্ার্খার চুল বড় 

:মরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত, মহিলাপ। পধ্যস্ত অতি 
 ব্আদরের সহিত জবাকুন্ম তৈল বাবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১২ এক্. 
£ টাকা. ডাক-মাশুল।* আনা । ভিঃ পিতে ১/০। ডজন (১২ শিশি) ৮৮* আন। 

এর সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড 
ব্যবস্থাপক ও.চিকিৎসক না 9 সা 

কবিরাজ উপেন্ছনাথ সেন।  “. 
. ২৯ নূং কলুটোলা৷ ছ্রিট,_-কলিকাতা। | .. .. 

(বিজাপনদাতাকে-পঞ্জ লিখ্বার সময় অগ্ধগ্রংপুর্বক “উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন 



৮. -। এউৎসবের বিজ্ঞাপন | 

- বিজ্ঞাপন | 
ৃ পৃজাপাদ যুক্ত রামদয়াণ মনকুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত রস্থাবলা কিভাবায় 
গৌরবে, কি :ভাবের- গান্তীর্য্ে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদঘাটনে, কি 
-মানব্-হাদয়ের বঙ্কার- বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সফল পুস্তকই, সর্বত্র 

সমাদৃত ও সংবাদপত্র দিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল' পুজকেরই 
অধিক স সংস্করণ হইয়াছে | . 

| রী চট্টোপাধ্যায় 

১২85 গ্রশ্থকারের পৃস্ত কাবলী। রঃ 
১। গীতা প্রথম বট ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] থাই 8 

২: * -দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ রঃ রর 81 

৩। শর: - তৃতীয় ষটক |[ দ্বিতীয় সংস্করণ ] সী ৪০ 

81 গীতা পরিচয় € তৃতীয় সংস্করণ) বাধাই ০৭ আবাধা ১1০.। | 
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্বাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) খাহির 

হইয়াছে | “মূল্য আবীধা। ২২, বাধাই ২॥০ টাকা। দি 
৬। কৈকেক়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য 1 আট আনা 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি_বাধাই মুল্য ১৭ আন)": 
৮1 ভদ্র .. বাঁধাই ১৪০ ' আবীধা ১০ 
৯। মাগুক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবাধ। ১০ 

১০ | বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রা ৯০০ পৃঃ মুল্য _- . 
0২০ আবাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই : 1 ৩৭ 
১১৭ সারিত্রী ও.উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংঞ্করণ  . ॥৯. 
৯২) শইনাম রামায়ণ কীর্ভনম্ . বাঁধাই ॥০ আবীধা . 

লীন জ্রাবপ্প- রে ভি 
| ধাৎ-_ বেশীর সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুল ্রথাদি সম্বন্ধে অবস্ঠ-ক্াতব্য 

বিষয়। ২৩২. পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূলা দশ আনা মাত্র। ভিং. পিতে চার্লি আনা 

অধিক লাগে, বলি, অনেক. ভিঃ পি ফেরত দিয়া ক্ষতি করেন। খামের 

মধ্য বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক, 
লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতবা। পরা্তষ্বান ডাক্তার শক 

ন গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল- চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন, 
পোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা ১৬২ নং বহবাজার উৎসব কারধ্যালী। 



[লি সরকার 

-.. ন্বি5 তলম্ক্ফান্বেন্্ »্পুভ্জ | 
 ম্যান্নুম্াকঙ্গেন্রিৎ জুজ্েলাল্র । 

১৬৬ নং বহুবাজার হ্বীট 

কলিকাতা । 

একমাত্র গিনি সোনার গহন! সর্বদা প্রস্থত থাকে এবং তাগা, বাল। ও 

নেকলেস ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়! হয় । আমাদের গহনার 

. পান মরা হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন । 

শ্রীগীতা__ত্তীয় ষটক- দ্বিতীয় সংস্করণ। 
্বাক্ছিল্ হুইল্সাছ্ছে। 

সুত্য অশলানা। ৪২ নবীঘ্ধাই ৪০ | 

বীহারা অশ্রিম ১২ টাকা জমা দিয়! গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, 

এ টাক! বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভি পি ডাকে পাঠাইতেছি। 

হারা অন্যান্য খগ্ডগুলি এপধ্যন্ত লয়েন নাই, তাহারা দয়! করিয়া 

আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইন। কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীতা প্রচার 

এখন বন্ধ হইয়াছে । 

্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
অবৈতনিক কাধ্যাধ্যক্ষ 

পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হাম । 
“উৎসব” প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্যান্ত প্রবন্ধাবলি 

পুস্তকাকারে “মনোনিবুত্তি বা নিত্য সঙ্গী” নাম দিয়! বাহির কর! হইয়াছে । নূতন 

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্ত ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব” প্রতি বৎসর 

২২ স্থলে ১০ পাইবেন। ২৮ লাল হইতে ৩২ ভাক মাসুল স্বতন্। | 



১ম ভাগ তার সংস্করণ | 
“জীন্বরের শ্বরূপ” মূল্য ।« আনা রা 

| ২র ভাগ “ঈশ্বরের উপাসনা” মুল্য ।* আনা) না ১ এ 
- এই ছই খানি পুস্তকের সমালোচন!। “উৎসবে” ধা। 

পত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত । ইহাতে সাধা, সাধক এবং. (সাধনা সে 

বিশ্লেয়রূপে আলোচনা! করা হইয়াছে। তি 

হ.। ন্বিজ্ন্য! নিলা ঢা 
হিন্দু সমাজে বিধব! বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি না তদ্বিষরে. বেদি: 

শাস্ত্র সাহার্যে তত্বের সহিত আলোচন| করা হইয়াছে । মুলা %* আন! ' টি 

হও আফিস। 

ভাই ও ভগিনী । 
উপন্যাস 

জীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রনীত 

- আজকাল উপন্তাস বস্তার শোতে যে ভাবে নর নারীকে ভাসাইয় লাই র্ 
ষাইতেছে - তাহা কাহাকেও টে এ হইবে না। মন্ষ্য জীবনের উনি র্ 

প্রধান সম্বল/প্সংঘম*। বিন! “সংঘমে* নিজের বা জগতের উন্নতি সাধন ক নী 

হয় নাই, হুইবেওনা। ইন্দ্রিয়ের সহি বিষয়ের সংযোগ হইলেই ভোটে রী 

'্্াক্কতিক নিয়ম । কিন্ত শ্ীভগবানের আজ্ঞা প্তয়োর্ন বশনাগচ্ছে* এ ্ রঃ 

্ংঘত হইতেই বলিতেছেন। গ্রন্থকার উপন্তাস ছলে ইছারই সুন্দর এবং বি 

রব্যাদ্যা করিয়াছেন । উপন্ত।স উদ্তানের ইহ! একটা শ্রেষ্ঠ কু্থম : লিয়ে 
'আত্যুক্তি তয়না। আত্ম কল্যাপপ্রার্থী এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন লাক 
করিবেন বলিয়্াই আশা করি। ইহ! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বুধ জা 
“বৃষ সক্ষলের ক্থখগাঠয। সথন্দর এান্টিক কাগে, ছাপা, ৯৯. পু্ঠাজ বাধাই 

পরা আনা। ০১ উলিরী 



স্পা শনস্পা সি 

শত. ২স্কগি 

ইউ... বিফ এও ৫ 

স্লীক্ঞাল্রামাও ঙ্মঃ 

তাদ্ৈন কুরু যচ্ছয়ে। বুদ্ধঃ সন্ কিং করষ্যসি । 

স্গগাত্রাণ্যপি ভারার ভবন্ডি হি বিপর্যয়ে ॥ 

সস সপ পপ পপ 

২৭শব্্ম ভাদ্র ও আশ্রিন, ১৩৩২ সাল। ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
পপি পপ পপ পা | শেক পিল পা্পপাপপা পা পাশা শসপপাসঞ্প | পপাপাপপ্পাাীসীশাীশিশীশিট পি তত পপস কি শসীশসশস  কসআর 
পি ০০, পর পর পপ. ০ পর “প্র ও” ১. ০৯ ও পু লস 

আধারে ও আলোকে । 
অতল কুল নার নাহি নাঠি নহি তার সীম! 

স্তব্ধ চারাক, 

ধীর নীর চির তবু রাজে মৌন মধুবিমা 

ন।ভি গাহে পীক । 

উদার মাহিমাময় মহাশান্ত আধার গগন 

স্থযুপ্রুর মহাসুথে চরাচর রঙে নিমগন, 

সাগরে উঠে ন| উদ্মি শ্ুনীরব মধুর লগন 

মহ।শাস্তি পারাবার তটে, 

আকেনি তখন ছবি কেঠ এই আকাশের-পটে । 

পরম ভাবের এক স্পন্মহীন আনন্দ পাথার 

নাহি সেথা বাণী, 

তখন আসেনি হায় এ বিশাল গ্তাম বন্গুধার 

: যত জন প্রাণী । 
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কি জানি সহসা কেন নীরবের মহাবক্ষ হ'তে 

ভেসে এল কি তরঙ্গ স্রনিবিড় মহাপ্রেম আতে 

হাসিল তরুণ রবি নীলাকাশে অরুণ আলোতে 

স্থরু হ'ল পীরিতির মেল! 

সরূপ অরূপ সনে চিরন্তন অভিনব খেল । 

মোহন মুরতি ধরি সে অরূপ অপরূপ সার্জে 

এল এ ভূপনে, 

কত রূপ ধরে তা'র পরক।শ এ ধরণী মাঝে 
অনাদ্দি জীবনে । 

কত না ন্দেন। মাঝে দেখ! দেয় সেই চিরস্তন 

কত না নিবিড় করি আনে প্রাণে সাধনার ধন 

কায়াহীন ছায়! ধরে সে আলোকে তমালের বন 

নদী ধায় তারি অভিসবে, 

সে পদ্দে প্রণাম রাখি নিতি রবি মিশে অন্ধকারে | 

কত শ্য।ম তরুচ্ছায়ে তারি হার দাধুরী বিকাশ 

ফাগুনের দিনে, 

তারি শোভা লয়ে হামে শরতের ঘন নীলাকাশ 

কেবা তা'রে চিনে? 

নিত্য আ'স ভাদরেতে ভরে দেয় ভুবনের প্রাণ 

গভীর জলদ মন্দ্রে বরষায় উঠে তার গান 

নীরব আহ্বানে তার মৌন সাঝে হয় অবসান 

জীবনের যতত কলরব, 

তসহ বিরহ ব্যথ! প্রাণে প্রাণে হয় অন্থৃতব। 

তখন মনের কোণে বারে বারে দিয়া যায় ধর! 

অধারে আলোকে, 

নিরস পরাণ ভরি+ কোথা হ'তে আসে তৃষাহর। 

বিপুল পুলকে । 

অনাদ্দি কালের ঘোর কোথা হ'তে একক্ষণে টুটে' 

মরুর মাঝারে যেন দিক্ভোলা! প্রেম নদী ছুটে, 

বিশ্বের গভীর বাথ ব্যাকুলিয়া জাগে প্রাণ-পুটে, 

সেইক্ষণে সেখো। দের দেখা 
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যখন হৃদয়ে মুছে ক্ষীণতম মসীময়ী রেখা । . 

এতদিন কতদূরে থাকে যেগে 'আধারের পারে 

তরিভুনন শেষে, 

ধ্বনিয়! হৃদয় বীণ| কেমনে সে গানের বঙ্কারে 

দেখা দেয় এসে : 

জীবনের স্ত্থ দুখ 'অসী'মের পদ হলে ডারি' 

ণেয়। ঘাটে রহে যে গো আশা করি পারের কাগারী 

অরূপ তখন ধরে কি মধুর রূপ মনোষ্ারী 

তখন তোমারে বধু জানে, 

মথন হৃদয়বীণ। বিশ্বসাে বঙ্গে ছন্দে গানে । 

০ 

ভার একবার জগবন্ধ, দর্শনে । 
দেখিলেই কি দেখ] হয়? যদি হইত তবেত পুর্ণ হওয়া হইত, তঝে 

সব দেখা ফুরাইয়া যাইত--এক অপূর্ব স্বরণে নিআন্তি হইত । হয়াস্রায 

পুনং পুনঃ দেখিতে ছুটিতে হয়। পি করিলে দেখার শেষে পৌছান্স যায় 

স্থলে দেখিয়া সুক্মে আসিতে হয়। এই স্ৃক্ষে চাদার জন্ত যাহা দেবি 

তাহাই মানসে দেখার সাধনা করিতে হয়। ইহারই জন্ত মানস পুজা । মানস 

পূজায় ভাবিতে হয়--এই যাহ দেখিয়। আসিলাম তাাঈ বিরাট। “যে! মাঃ 

পশ্যতি সর্বত্র” পমর্বাঞ্চ ময়ি পণ্ঠতি”-যে আমাকে সর্বত্র দেখে আর আমাতে 

সব দেখে--তার দেখাই দেখা । তাই ভক্ত বলেন “শীতারামময় সব জগ জানি” 

*করৌ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি” মণঈ যে আমার সীতারাম_'গাম!র জগবন্ধু-_ 

আমি সর্বত্র জগবন্ধুকে মানসে দেখিয়৷ জোড়হস্তে সকলকে প্রণাম করি। যাহ! 

দেখ। হইতেছে তাহা অতটুকুই নহে- তুমি বুঝিয়া দেখ -দেখিবে ফুলে সো 

বিরাট পুরুষ, ঈড়াইয়া আছেন । মানন পুঙায় সর্বত্র তাহাকেই দেখ, দেখিবে 

বিরাটই সুশ্ম পুরুষ-_হিরণ্যগর্ভ _তৈজস পুরুষ। স্থুলে দেখিয়া হুক্টে যাইবার 

সাধনা কর। স্থক্ষমে আলিয়া 'আলার দেখ, দেখিবে ইনিই বাঁজ পুরুষ--ইনিই 
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ঈশ্বর, ইনিই প্রান্ত পুরুষ। ইহারই অঙ্গে ভাপিয়াছেন হিরণাগর্__ইছারউ: সমষ্টি 
স্সন্বল্প হিরণ্যগর্ভ রূপী তৈজস পুরুষ-_তেজোময় পুরুষ । এই স্থল সুমন ধাাকে লইয়া 
--এই জগৎ ধাহার উপরে দেখা যাইতেছে তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাজ্ঞ । পনুযুগ্তং 
স্বপ্নবৎ ভাতি” “ভাতি ব্রন্ধৈৰ সর্গবৎগ | স্যুপ্ত যেমন স্বপ্নরূপে প্রকাশিত ভয়, 

সেইরূপ সগুণ ব্রঙ্গ ঈশ্বরই কৃষ্টিরপে দেখা যাইতেছে । স্থুল হইতে হুঙ্মা, হুক্ষা 
হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত তআঁসিলেও দেখার শেষ হঈল না। স্থুল সুক্ষ বীজের পরে 
যিনি, সেখানে আসিতে পারিলে দেখার শেষে আসা হইল - দেখাও শেষ হইল। 

এই বীজের পরে যিনি তিনিই সাক্ষী--তিনিই তুরীয়, ইনিই গুঁকার। 

মাতেন ঠিতকারিণী শ্রুতি গুঁকার সম্বন্ধে বলিতেছেন “অকারোকারমকারাহর্ধধ 

মাত্রাত্মিক1” । আরও বলেন "স্থুল হুঙ্ষমু বীজ সাক্ষী ভেদেন!ইকারাদয় চতুর্বর্ধ।ঃ1” 
এই যে অকার উকার মকার ও হর্দমাত্র! ( নাদবিন্দু) এই যে এই চারিটি 
ভাগ ইহার ণ্তদবস্থা৷ জাগ্রৎস্বপ্ন সুযু্প্তি তুরীয়1১* অকার কার মকার অর্দমঞ্জা 

ইগার! জাগ্রত স্বপ্ন স্যুপ্তী ও তুরীয় অবস্থার পরিচায়ক 1 'মকার, উকার, মকার 

ও নাঙ্গবিন্দু-_এই সকল চ্ছনস্থাতেই স্থূল, সুঙ্ষা, বীজ ও সাক্ষী ভাব আছে । 

্টিতি দেখাইতেছেন-_গকার স্ুলাংশে জাগ্র ছশ্রঃ | হ্ুক্মাংশে তৈজস: | নীজাংশে 

তৎ প্রাজ্ঞঃ সাক্ষ্যংশে তভ্তনীয়ঃ 1 এইরূপ উকার, মকার, অর্দমারা_ 

2 বলিতেছিলাম «গাবার জগবন্ধ দর্শনেশ | দেখ! শেষ করিবার সাধনা 

ক হয় নাই তাষ্ট ছুটাছুটি, ভাই পুনঃ পৃনঃ দেখা । যতদিন দেখা শেষ না 

হয়--ততদিন--তত জন্ম ছুটিতে হইনে! হনদিনই বলিতে হইবে কি জানি কি 

যেন এই মুর্তিতে আছে, কি জানি কি যেন এই মূ্টি তরল নীলাম্ুরাশিতে আছে, 

ঝিজানি কি যেন এই তরঙ্গভল্গে আছে__দেপিয়। দেখিয়া দেখিয়াও যেন দেখার 

শেষে আল গেলন! । যাইবে কিরূপে? স্থলে দেখিয়া সুক্ষ যাও, স্তক্গে 

“পাইয়া, বীজে যাও-বীঞ্জে যাহা সাক্ষীতে চল বত গগবন্ধুর দেখা দেখার 
মত দেখা হইল __নতুবা ছুটাছুটি চিরদিন । 

্ স্কাবার একবার সমুদ্র দেখিব, আব্ার একবার তরঙ্গ দেখিব, তরজ ভঙ্গ 

দেখিব, তরঞ্গে তরঙ্গে জগবন্ধু দেগিব, দেখিয়। চক্ষু আব কোথাও কিছু দেখির্তে- 

ছুটিবেন।, শ্রোত্র আর কোথ।ও কিছু শুনিতে ছুটিবেনা--অপর দর্শন পিপ।সা-- 

ফঁরণর্সপপাসা ইন্দ্রিয় হইতে নির্গত হইয়া যাইবে-_ইন্দ্রিয় নিগ্র সাধন। শেষ হইবে, 
তখন €খিন ইন্দ্রিয় নিগ্রহই ভগবানের অনুগ্রহ দেখাইয়া দিতেছে । নিগ্রহ 
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নাই 'নুগ্র্ পাৰ কিরূপে? নিগ্রহের পরে অনুগ্রহ্থের অনুভব যখন জাগিবে, 
তখন জগনন্ধু দর্শনে আপা য়িত হওয়া হইবে। 

ঈংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর। 

১৩৩, সাল ৮ই পৌষ মঙ্গলবার দ্বাদশী । সায়ংসন্ধা! শেষ করিয়া আহারান্ধে 

'আমরা পাঁচজনে হাগড়। প্লেশনে উপস্থিত হষ্টলাম। তখন কলিকাতায় খুব 

শীত। বড় লোকের সঙ্গে গামরা যাইতেছি। গাড়ীর এক কামরা আমাদের 

জন্য রিঞ্জার্ড করা ছিল। অতি কঞ্টে দরজার ভিড় ঠেলিরা "আপামর! গাড়ীতে 

গিয়া নঘিলাম। আর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় 

বছ শান কগ! রসের সহিত বলিতে লাঁগিলেন। রাত্রি দশটার সময় আমরা 

শম্নন করিলাম। ট্রেন নিদ্দিটি সময়ের কিছু বিলম্বে বুধবার সকলে কটকে 

পৌছিল। উগাদের কটকের পাড়ী হইতে বাড়ীর গাড়ী ও ইহার এক ভ্রাত। 

'আপিয়াছিলেন। 'দামরা ইহাদের কটকের বাড়ীতে মকলেই পৌছিলাম । | 

পরিষ্কার পরিচ্ছনর দ্বিতল বাড়ী । সকল বস্থ্ট সজ্জিত, সর্কত্রই জবন্দৌোবন্ত। 
আমর! যথাস্থানে দ্রব্যাদি রাখিয়া মভানদীতে ক্সানার্থে গমন করিলাম। মঙ্জী 

নদীর নিকটেই বাড়ী। চ:বিদিকে বড় বড়নুক্ষ। কলিকাত! ত)াগ করিয়া 

কটকে আপিয়া আমরা বড় গ্রীতি পাইলাম । 

ইহারা চার ভাই একার থাকেন। ইচাদের একাননন্তী পরিবার--আমরা 
ম।ভ| দেপিল!ম - তাহাতে মনে হইল বড় সুখেব পরিবার । ভ্রাতা ভ্রাতা, 

স্বাভাবিক ভালাসা। চারভাষঈ চার প্রক্কার কার্যে নিযুক্ত থাকেন । জে 
ভ্রাতা 'আমাদের সঙ্গে ছিলেন ন!--মারও একজন ছিলেন না। ক্গোষ্ঠ ভ্রাতা 
শুনিলাম সহজদিক মুদ্রা বেতন পান। শ্অহঙ্কার শূন্ট | সকল ভ্রাতা এইরপঁ। 
মনে হইল ম। লক্মীকে গ্হে গ্িব করিবার উপাদান ঈ'হাদের গ্ুচে আছে। 

মানদীর নির্মল জলে আমর! সান করিশীম। কটকে কলিকাতার মত 

শীত ছিল না। অবগাহন স্নানে চিন্ত প্রসর হইল । কথা উঠিল নিত 

মহাদেব দর্শন করিতে যাইতে হইবে । কেন বঙ্গিলেন এখান হইতে " সন্ধা 

আহ্ছিক সমাপন করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া পবকেশ্বর মহাদেণ দর্শনে-_মগানদীর 

উপর দিয়া ক্লৌকাযে।গে যাওয়া যাইবে। কেহ বলিলেন আহার করিয়া "বব 
মত” দেব দর্শন কর! উচিত নহে । আমরা নৌকাতে বসিয়! সন্ধ্যা করিতে 

কাঁরতে যাইঈব-. ইহা একজন বলিলেন । সকলে তাহাতে সম্মত হইলেন । আর 
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একজন পণ্ডিত, ই'ছাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বাড়ীর দুইটি ছেলেও আমানের সঙ্গে 

চলিল। 
মহানদীর বক্ষে নৌকার উপরে আমর। প্রাতঃসন্ধা ও মধ্যাহনসন্ধা। শেষ . 

করিলাম। ধবলেম্বর মহাদেবের স্থান নিকটবত্বী হইয়া আসিয়াছে । আমর! 

বেল! ১1ট1, ২টার সময় মগ্গানদীর দ্বীপে পৌছিলাম । 

কি সুন্দর স্থান। চারিদিকেই নদী । নদীর পরপারে চারিদিকেই পর্বত 

মাল।। ৬কামাখ্যায় ব্রহ্মপুত্রনদের দ্বীপ মধো ৬উমাঁকান্ত মহাদেবের স্থানের 
মত এই স্থানের শোভা । কিন্তু দূরের পর্বত মাল! যেন এই স্থানটিকে আরও 
মনোরম করিয়। রাখিয়াছে। দ্বীপটি পর্বতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বীপ হইতে 

নদীতে অবতরণ করিতে হইলে পর্বতের প্রস্তর শ্রেণী দিয়াই নামিতে হয়। 

৮ধবলেশ্বর মহাদেনের মন্দির ও তনমধাবন্তী দেবতা ঠিক উমাকাস্ত মহাদেবেরই 

'অনুরূপ। উপর হইতে "আনেক নীচে অৰহরণ করিয়। মহাদেবের পুজ। করিতে 
হয়।. আমব! সকলে পাগার সাহাযো পুজা করিয়া দক্ষিণান্তে মগাদেবের 

ন্রিকট বিদায় লঈলাম। বেল! ঠইয়া গিয়াছে । 'আমাদের সঙ্গে ফল ঈত্তা্দি 
শছিল। সকলে জলযেগ করিলেন। ইীঙ্কারা বাড়ী হইতে পেঁফে আনিয়। 
(লেন, কলিকাতায় এরপ শ্ুমিষ্ট পেঁফে পাওয়াই যায় না। পরে এ দ্বীপ প্রান্তে 

, এশিভিত্তিড়ী রক্ষ তলে আমাদের ঢুই প্রস্থ আহাত্রে আয়েজন হইল । কটকের 

.শ্বত অতি সুন্দর । আমর! মাহ।বরাদি শেম করিয়! 'আনব।র নৌকায় উঠিলাম। 

পীঙ্গে আমাদের স্কন্দপুরাণ ছিল । পগ্ডিত মহাশয় স্বন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্রম 

খণ্ড পড়িতে লাগিলেনা আমরা সকলে শুনিতে শুনিতে আমিতেছিলাম ! 

আ্াসিবার সময় নাঁলকেরা নদীর চবে অতি বৃহৎ এক কুস্তীর দেখিয়া, 
ঠদিকে 'আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কুন্তীর রৌদ্রে শয়ন করিয়াছিগ--. 

আমর] নিকটবন্তী ভইবামাত্র নদী জলে প্রাবশ করিল । কিছু বেল। থাকিতে 

আমরা কটকে পৌছিলান। ইহাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ী »ইয় সন্ধ্যার 

সময়ে বাটীতে আফিলাম। সায়ংসন্ধা সমাপন করিয়। আমরা স্থানীয় 

ক ভীত ভদ্রলোকের সঙ্গে ধন্ম সম্বন্ধে আালোচনা করিলাম । ইঠারা এই. 

ভদ্রলোকদিগকে পুর্বেই সংবাদ দিয়াছলেন। ধর্াগাপ করিতে করিতে রাত্রি 
১১টা। হইয়া গেল। পরে আহারাস্তে আমর! শয়ন করিলাম। & 
টি কপরদিন আবার সকালে মহানদীতে মান কবিলাম। নিত্য কর্মের 

পরে আহারান্তে ১টা কি ১।টার সময় আমর! কটক ষ্টেশনে পৌছিলাম। আমরা 
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সন্ধার কিছু পূর্বে ৬/ভূবনেশ্বরে পৌছিলাম, স্টেশন হইতে গোযানে বাসায় 

পৌছিলাম। কেহ কেহ বলেন গোযানে আরোহণ উচিত নহে। শাস্ত্রে কিন্ত 

গোষানে গমনের বিধি দৃষ্ট তয়। 

প্রথমেই বিন সরোবর । আমর! প্রণাম করিয়! চললাম । শিল্দু সরোবরের 

তীরে রাস্তার ওপারে কোটারাঙ্গী দেবী।: দর্শ,নর ইচ্ছা হইল। আর 
একবার এক সাধুসঙ্গে দেখা দর্শন ঘটিয়াছিল। দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা 
কারলাম-__-সকলে দেবীর স্থান জানেন! । অতি ভয়ানক -কালীমুত্তি। দ্িবাভাগেও 

প্রদীপ জাল্লিগা দর্শন করতে,হয়। যে .সাধু দেবী দর্শন করাইয়াছিলেন তিনি 
মন্দিরের চত্বরে একটি স্থান দেখাইয়া! ছিলেন-স্থান্টা একখানি আসনের মত 

চতুফোণ প্রস্তর দিয়া ঢাকা। সাধু বলিয়াছিলেন একজন বীরণাধক 

বু নিষেধ সত্বেও এ স্থানে বসিমা জপ করিবেন এবং রাত্রি 

কাটাইবেন স্থির করিয়! এস্থানেজপ আরম্ভ করেন। সকলে পুনঃ পুনঃ 

নিষেধ করিয়ছিল._তাস্ত্রিক হাহা শুনেন নাই । প্রাতে লোকে দেখিল 

তাছার মৃত দেহ শ্রী স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রবাদ সকল সময়ে মিথ্যা হয়নকঃ 
মিথ্যা অহংকারে আপনাকে বড় সাধক ভাবিয়! কার্যা করিতে গেলে এইরূপই 

হইয়া থাকে। সাধকের অহ্ঙ্করই সাধকের পনের ক!রণ। যাহা ইচ্ছ! স্ছ় 

তাহার জন্য ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। ইষ্টদেবত। অনুমতি 

প্রদান করিলে কাধা করিতে হয়। ইহাও পরাক্ষা কর! উচিত। তিনি অনুমতি 

করিলেন ক ন।। আমার মনের ইচ্ছই বলিয়াছিল তাহার অনুমতিঃমিলিয়াছে। 

স্বপ্নে হউক বা অন্ত কোন অলৌকিক ভাবে হউক পুনঃ পুনঃ যখন একই স্বপ্ন 

দর্শন হইতে থাকে তখন কাযো হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। নতুব! প্রারথন্লাই 

করিয়া যাইতে হয়। এজন্ত এক আধবারের স্বপ্রেও বিশ্বাস করিতে নাই? 

মনই প্রতারণ! করিয় বলিয়। দেয় আমি ভক্ত । আমার মনে যাহা উঠিতেছে 

তাহাই শ্রভগবানের আঙ্ঞ।। প্ররুত তক্ত ধিনি তিনি কিস্থির করিতে পারেন 

“আমি তক্ত”। এই অহঙ্কার ধাহার হয় তিনি বুঝি তক্ত হইতে পারেন নাই, 
তিনি পোকের কাছে আপনাকে ভক্ত দেখাইতে চান--সেইজন্ বিড়স্বিত 

হয়েন। ঝুম প্রতারণায় পরপ্রতারণার্থ ভক্ত সাজ! হয় মাত্র। 
আমর! সন্ধ্যার কিছুপুর্বণে ইহাদেরই তুবনেশ্বরের বাড়ীতে পৌদ্ধিবাস্ট! 

প্রীভগবানের মন্দির ছাড়িয়া মাঠের দিকে যে রাস্ত। গিয়াছে যে রাস্তায় গিয়া 

শ্রীমহাবীর জীউর প্রা ক্ষুড মন্দির এখনও দৃষ্ই হয় বাড়ী তাহার নিকটেই। 
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মাঠের মধোই পরিষ্কৃত স্থানে একতল বাড়ী। এখানেও বাড়ীর ৰ্যবস্থ। সুন্দর । 

চারিদিক খোল! । আমরা মাঠে গমন করিয়। ঝড় আনন্দ পাইলাম। বাড়ীর 

কিছু দূরে এক প্রাচীন সরে।বর' সরোবরে জল আছে কিন্তু খাগড়ায় পূর্ণ। 

সন্ধ্যাকালে বহুবিধ পক্গী কলরব করিতেছে । ডাহুক প্রভৃতি জলচর পক্ষী এক 

স্থান ৪ইতে অন্তস্থানে একপ্রকার অবাক্ত মধুর শব্ব করিতে করিতে খাড়গাবৃত 

সরোবরের জলে পরড়তেছে। সেই স্বর-- সেই দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে ইতস্ততঃ 

গমনাগমন-__ইহ! দেখিলে কি জানি কেন স্থান ত্যাগ করাযায় না,কি নিকি 

যেন মনে ভামিতে থাকে - দেখিতেই ইচ্ছা করে। কোন রাজ! বড় সাধু সম্বল্প 
করিয়। এই সরোবর খনম করাইয়। ছিলেন-হাঁয়! এখন আর কোন রাজ! 

নাই-__বা বড় লোক নাই_ধিন এই লরোবরের পুনঃ সংস্কার করিয়া লুপ্ত কীন্তি 
উদ্ধার করেন। আমর! সন্ধাকালে পুজার সামগ্রী লইয়। ভুবনেশ্বর মন্দিরে 

উপস্থিত হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা স্কন্দপুরাণ।স্তর্গত পুরুষোত্ধম খণ্ডে 
এই একাঅক্চাননের কথ। পাড়য়া আসিয়াছি। পাগ্ডা মহাশয় একা অকাননের 

রাই মন্দির উঠিয়াছে বলিলেন আর দেখাইয়। দিলেন হরি হর মিলিত মুষ্ঠিই 
দেব ভূবনেশ্বর। দিবাভাগে দেখা যায় না কিন্তু রাত্রিকালে দীপালোকে দেখা 

যার়ক্দুই মুষ্তি জড়িত এই মৃত্তি। ভন্ঠবারে আসিয়াছিলাম বটে কিন্তু ইহা কেহ 
দেখাইয়! দেয় নাই | অতি বিশাল লিঙ্গ_-তাঞ্ঠার উপরে গঙ্গ! যমুনা! সরস্বতীর ধার! । 

অতি আশ্চর্য্য, সর্বদাই জলপুর্ণ এই তিন নদী । কন্তু জল মহাদেবের গাত্রেই থাকে__ 

উপচিয়। পড়েন! । আমরা দেন দর্শনের পরে সকলে মিলিয়! মন্দির প্রবেশের. 

পথে সন্ধ্যা করিতে বসিলাম। শ্রীতভগনানের দর্শন পথে ব'সয়! সন্ধা করার যে 

(ক.আনন__তাছা কথায় বল! য|য় ন|-ধাহারা করেন হারাই অন্থুভব করিতে 

পারেন। সন্ধ্যা শেষ হইল আার আরতির সময় ভইল। আমর! আরতি দোয়া 

বাসায় ফিরিলাম। নে রাত্রিতে শ্রীভগবানের প্রসাদের আয়োজন হইটলন|। 

পরদিনের জন্ঠ সে বন্দোবস্থ কর! হুইল। বাসায় আসিয়া আমরা হই প্রস্তে 

আহার প্রস্বত করিয়! সেবা করিলাম । 

* কলিকাতার জল একেবারে স্বাদ শূন্য ও পাঁরপাকের সামর্থাশৃন্ত ৷ ফিপ্টার 

কর! জল পরিপাক করিতে পারেন! । তাই কলিকাতার মানুষ [ডিস্পেসিয়ায় 

এন পোগে। কটকে আপিয়া দেখিলাম মচানদীর জলের গুণ, আবার 

ভূবনেশ্বরে আরও প্রত্যক্ষ করিলাম গৌরাকুণ্ডের জলের সামর্থ্য । কি কটকে, 

কি তুবনেশ্বরে গৃহৃকর্তাদের যত্বে আহার অত্যন্ত গুরুত্তঠই হইতেছিল-_কিস্ত 



আর একবার জগব্ু দানে তে 

. ইহাতে কোন প্রকার জন্ুস্থত ছিলন! _বরং এই এক হ্ই দিনে ক্ষুধ! গেবি 

আশ্চর্ঘ্য হইলাম.। "পরিষ্াার বায়ু, পরিষা'র জল-_ প্রকৃতি আপনিই শরীর রক্ষা 
ভাঁর গ্রহণ করেন।:; আহা--এই সমস্ত স্থানেই বুঝি শ্ীভগবান্কে ডাকিতে হক়।. 

আজ বুহম্পতিধার ১০ই পৌষ ২৫ ডিসেব্র চতুর্দশী । আজ দর ৃ 
প্বড়দিন। আমরা গ্রভাতে বাড়ীর অনতিদুরে কুণ্ডে মন্ত্র নান করিয়া এনং 

মগাদেবের শ্রীমূন্তি দেখিয়া! গৌরীকুণ্ডে জাসিয়! স্নান করিলাম । গৌরীকুণ্ডের . 
নিকটেই কেশবান্ন্দ ভীর আশ্রম। একটি ঝরণা হইতে জল সরবরাহ করিয়া ূ 

কেশবানন্দজীর আশ্রমের বাগানের শ্রীবুদ্ধি মাধন কর! হইতেছে | আমরা 

বাছির হইতেই আশ্রমের বাটা দেখিলাম। | 

সকলে মিলিয়া! পরে আ[মর! গোবীকুণ্ডে স্নান করিয়! প্রাতঃ ও নি 

সন্ধা সমাপন করিলাম। পূর্বে বলিয়াছি গৌরীকুণ্ডের জলই 
এখানকার 'প্রধান পানীয় জল। ফোয়ার! হইতে জল উঠিতেছে এবং নিরস্তর জল 
বাহির হইয়া যাইতেছে । কুণ্ডে নানাবিধ মত্ত খেলা! করিতেছে । হরিদ্বারের স্বগ-. 

বারের মত্শ্তগণের মত এখানকার মংশ্য সকপও নির্ভয়। েহ ভিংসা করেনা-- 

কাজেই ইহার নির্ভয়ে খেলা করে। স্বানান্তে গৌরীকুণ্ড 'তীরবর্তী দেবতা দর 
করিয়! আমর। অ|বার ৬ভুবনেশ্বর দর্শন করিলাম । যাইবার সময় বিন্দুসরোবরে .. 

ন্র্ান করিয়। বিন্দূপরোবর তীরবর্তী এক মন্দিরে দেখিলাম মা! পার্বতী শয়ান 
অবস্থায় রহিয়াছেন আর মহাদেব পদ সেবা করিতেছেন। পগুরুত্্বং সর্বশান্ত্রাণাং* 

অহুমেব প্রকাশকঃ” “কথং ত্বং জননীভূত্া বধৃস্বং মম দেহিনাম্। উক্ত চোক্তা 
জাবাত ভিক্ষুকোহহং নগাত্মজে” শাস্ত্রে ইাও পাওয়াযায়। কাজেই পার্ধধতী- 

এপদসেব। নিরত মহাদেব দেখিয়। বিশ্মিত হইবার কোন কারণ নাই বুঝিলাম।, 

ভূবনেশ্বর দেবকে দর্শন করয়া আমর! প্রসাদের বন্দোবস্থ করিয়া বাড়ী : 

ফিরিলাম। এবং আহারাস্তে গোষানে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌছিলাম। কতক্ষণ 

পরে গাড়ী আদিল। আমরা সকপে ৮ পুরীর গাড়ীতে উঠিয়া ৬ জগন্নাথ দর্শনে, 

চলিলাম। সন্ধ্যার কথঞ্চিৎ পূর্বে ৮ পুরী ষ্টেশনে পৌছিলাম। ্টেশনের : 

 নিকটেই ৮ চক্রতীর্থের নিকটে ইহাদেরই দ্বিতল বাটা । উপরে ৪1৫, খালি 
ঝড় বড় কুটরী। নীচেও সেইরূপ গৃহ । অতি পরিষ্কার বাড়ী। উপরে ছুই. 

দ্বিকেই প্রশস্ত বারও1। ষ্টেশনে দিকে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। বাড়ী, হই 

ম্হল। হইটি পাতকুর!। তস্তিন্ বাটার সম্মুখে জল উঠাইবার নবা বিকৃত এ 

এইরূপ কল ইহাদের কটকের বাড়ীতেও আছে। রি 
২৮ 



নবাসপব্েেধ অস্মমোধ্যাম্ । 

বনবাপের তৃতীষ রাত্রি। 
প্নগ্রোধেন্থ কৃতাংশধ্যাং ভেজাতে ধন্মবৎসলৌ" 

বান্সীকি। 
আীবান্পীকি রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে ৫৩শঃ মর্গে এমন কতকগুলি কথ! 

আছে যাহা দেখিয়া আজকালকার বিদেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত রসত্রষ্ট কোন কোন 
' সাহিত্যিক, রামচন্দ্রকে রক্তমাংসের মাসুষ, বান্নীকির গড়া দোষে গুণে জড়িত, 

এই রস শ্ষ্টা সাহিত্যিক গণেরই মতন একজন লোক বলিয়া, অতাধিক আনন্দ 

প্রকাশ করেন৷ তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন পরাম চরিত্র ত অবশ্তই আদর্শ চরিত্র” 
প্বান্মীকির হাতে তিনি রক্তমাংসের মান্থ্ষ হইয়াছেন-__মহাঁকবি নিশ্চয়ই পুতুল 

গড়িতে চেষ্টা ৫ নাই” তাই আঙষর! রামকে “আমাদের একজন বলিয়! 

স্চিনিতে পারি ।” 
-' আমর! এই অধ্যায়ে প্রথমে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ বান্মীকির কথ! 
বলিব, পরে এই রসঅষ্ট1! সাহিত্যিকের হাতে রাম কিরূপ গড়া হইয়াছেন তাহাও 

দেখাইব। 

 পূর্বাধ্যায়ে ধলা হইয়াছে রাম সন্ধ্যার প্রাকালে এক বনম্পতির মূলে আশ্রয় 
গ্রন্থ করিলেন। অত্যন্ত রমণীয় রাম, সার়ংসন্ধ্য সমাপন করিয়া লক্ষ্ষণকে বলিতে 
লাগিলেন-_-জনপনের বাহিরে অগ্ আমাদের এই প্রথম রাত্রি আসিল। আজ 
আর সুমন্ত্র নাই, তুমি তজ্জন্ত উৎকণ্ঠিত হইও না। অগ্ভাবধি আমাদিগকে 

 'আলন্ত শুন্য হইয়। রাত্রিতে জাগিয়া৷ থাকিতে হইবে। সীতার জন্ঠ যোগক্ষেম বহন 
এখন আমাদিগকেই করিতে হইবে। সৌমিত্রে! কোন প্রকারে এই রাত্রি 

যাপন করি এস; স্বয়ং তৃণ পত্র আনিয়। ভূমিতলে শয্যা! রচন! করিয়া তাহাতেই 

: শয়ন করিব। দুগ্ধফেননিত শয্যায় শয়নে যিনি অত্যন্ত, সেই রাম আজ তৃমি 
 শব্যাক্ উপবিষ্ট হইয়া লক্ষণকে বলিতে লাগিলেন_ লক্ষণ ! নিশ্চয়ই আজ 
“মহারাজ অতি ছঃখে শঙ্পন করিয়া আছেন। কৈকেরীর মনোবাঞ্চ৷ পূর্ণ হইয়াছে 
ং দৃতীনি নিশ্চয়ই সন্ধষ্ট হইয়াছেন। তরত আগমন করিলে দেবী কৈকেয়ী রাজ্যের 

'জন্ত মহারাজাকে প্রাণে না বিনাশ করেন তবেই মঙ্গল। হার! পিতা! বৃদ্ধ 



' অধোধ্যাকাণ্ডে রাণী, কৈঝেয়ী। ২১৯, 
হইয়াছেন, আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়। আসিয়াছি, এখন. তিনি অনাথ।. 

জানিনা, কামের অনুরোধে কৈকেম্ীর বশবর্তী হইয়। তিনি কি করিবেন। এই. 
বিপদ আলোচন! করিয়া! এবং রাজার এই মিভ্রম দেখিয়া আমার নিশ্চয়. 
প্রতীতি হুইতেছে যে ধর্ম ও অর্থ অপেঞ্গা কামের গৌরবই অধিক। 

কো! স্থব্দ্বানপি পুমান্ 'প্রমদায়াঃ রুতে ত্যজেৎ। 

ছন্দানুবতিনং পুত্রং তাতে মামিন লক্ষ্মণ ॥ ১০ ॥ 

অতি মুর্খ হইলেও কোন্ পুরুষ আমার মত ছন্দানুবন্তী-_-আমার মত 

আজল্ঞাকারী পুত্রকে স্ত্রীর সম্তোষের ভন্ঠ ত্যাগ কবিতে পারেন? কৈকেয়ী. পুত্র 

ভরতই ভাধ্যার সহিত পরম স্ত্রী, কারণ এক্ষণে তিনি অধিরাজের সায় সমগ্র 

কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন । তিনিই অনুপম রাঙ্গা স্থণ ভোগ করিবেন 

কারণ পিতা বয়োপশ্ম প্রযুক্ত জীর্ণ হইয়াছেন আর আমিও অরণ্যবাসী হইলাম। 

অর্থবম্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্তততে । 

এবমাপগ্তে ক্ষিগ্রাং রাজ! দশরথে! যথ। ॥ 

অর্থ ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি কামের অন্ুপরণ করেন তিনি শ্ীপ্বই রাজ! 

দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন সন্দেহ নাই। লক্ষণ! 'আমার মনে হয়, পিতার 

প্রাণান্ত, আমাকে নির্বাসিত এবং ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত করিবার নিমিতই 
কৈকেরী আমাদদিগের কুলে আমিয়াছেন। আরও আমার মনে হয় ইদ্দানীং 

কৈকেয়ী সৌভাগামদে মত্ত হইয়া কেবল আমারই জগ্য কোৌশল্যা ও স্ুমিত্রাকে 

যন্রণ দিবেন । দেবী লুমিত্রা আমাদের জন্ঠ দুঃখ ভোগ করিবেন 

পতাযোধ্যামিত এব ত্বং কালে প্রবিশ জক্ষমণ* তক্মণ ! প্রাতঃকালে তুমি 

'এখান হইতে যাইয়া অযোধ্যায় গ্রবেশ কর। আম একাই সীতার স্চিত 

দওকারণ্ে গমন করিব। তুমি অনাথা কৌশলা। দেবীর রক্ষক হও । 

ক্ুদ্রকর্ম! হি কৈকেরী দ্বেষাদন্তায়মাচরেৎ। 

পরিদগ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্ ॥ 

কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, বিদ্বেষ বশত: অন্ঠায় আচরণ ও তিনি করিতে 

পারেন। হে ধর্জ্ঞ তিনি আমার মাতাকে বিষ দিতেও পারেন। সৌমিত্রে ! 

নিশ্চয়ই আমার মাতা জন্মান্তরে অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীনা করিয়াছিলেন, 

সেই জন্ত আজ তাহার এই পুত্র বিয়োগ বাথ! উপস্কিত ভইল। ম! আমায় 

এতদিন লন পালন করিলেন, বহুপঃখে সম্বদ্ধিত করিলেন, কিন্তু তাচাকে সুত্বী. 



হই ০ উত্সব |: | 
করিবার সময় আমি ভীহাকে ত্যাগ করিয়া, আসিলাম__আমায় ধিক। লঙ্গণ! 

যে আমি মাত।কে অনন্ত শোক দিতেছি কোন দিমস্তিনী যেন আমার মত পুত্র 

গ্রমব না কবেন। সৌমিত্রে ! আমার মনে হয় মাতার পালিতা সারিকা! আমা 

অপেক্ষ! মাতার অধিক স্সেছের পাত্র কারণ তিনি উহার মুখে “তুমি আমার 

শত্রু বিড়ালের পদে দংশন কর” এই শত্র নির্যাতনের কথাও শুনিতে পান বিস্ত 

আমি তাহার পুত্র হয়! তাহার কি উপকার করিলাম? আহ! মাতা কত: 

শোক করিতেছেন! তিনি অতি মন্দচাগিনী! হে অরিন্দম! পৃত্র দ্বার] 

তিনি পুত্রকৃত গ্রয়ো্জন রহিত হয়! ব্রছিলেন। ভল্পভাগিনী মাতা কৌশল্যা 

আমার বিয়োগে আজ শোক পাগরে পণিত হষটয়াছেন, আজ অতি দুঃখে 

শয়ান'আছেন। লক্ষণ ! আমি ক্র্ধ জয়া একাকীই অযোধ্যাকে, এমন কি 

সমগ্র.পৃথবীকেও' শর-নিকরে শত্রশূন্ট করিতে সমর্থ কিন্তু এই বল প্রাদর্শন 

নিরর্থক । মসৌমিত্রে! আমি অধন্মভয়ে এবং পরলোকভয়ে ভীত হইয়া 

রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। জনশ্হ্য অরণো রাম দীনভাবে এইরূপ বহু করুণ 
বিলাপ করিয়! অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাব্লম্বন করিয়৷ রহিলেন। বিলাপ উপরত রাম 

এখন শিখাশূন্ট অনলের ন্যায় এবং তরঙ্গশূন্ত সমূুপ্রের স্ঠায় স্তব্ধ হইয়াছেন । লক্ষণ 

রামকে বলিতে লাগিলেন। | 

ফ্রবমগ্ত পুরী রাম অযোধাযুধিনাং বর। 

নম্র! ত্বয়ি নিক্রান্তে গত চন্দ্রেব শর্বরী ॥ 

ছে শন্সভৃতশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আজ অযোধ্যাপুত্ী শশাঙ্কবিহীন রাত্রির গ্াঁর 

নিপ্রভ হইগ়াছে কারণ মাপনি অযোধ্যা তাগ করিয়া বনধাসে আসিয়ছেন। 

কিন্ত আপনার এইরূপ পরিতাপ করা উচিত নগ্ে কারণ ইছ!তে আপ, 

সীতাদেবী ও মামাকে বিষন্ন করিতেছেন । 

ন চ সীতা তয় চীন! ন চাহমপি রাঘব। 
নুহূর্বমপি জীবাবে! জলান্মৎস্তা বিঝোদ্ধ,তৌ ॥ 
নহি তাতং ন শত্রত্বং ন হুমিত্রাং পরস্তপ। 
দর মিচ্ছেয়মগ্ঠাহঃ স্বরগঞ্চাপি ত্বয়া বিনা ॥ 

হে ক্লাব! আপনাকে ছাড়িয়। সীতাদেবী এবং আমিও হম জীবিত 

. থাকিতে পারিননা__জল হইতে মংন্ত উদ্ধত করিলে মৎন্ত কতক্ষণ বাচে? অধুন! 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী | ২২১ 

আমি আপনাকে তাগ কররয়। পিতাকে, ব!| শত্রপ্নাকে বা মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা 

করিনা-_এমন কি ন্বর্গলোক দর্শনেও আমার ইচ্ছা নাই | 

ৃক্ষমূলে সুখাসীন ধর্দবংসল রাম অদূরে  বটবৃক্ষমূলে লক্ষণ কর্তৃক 

শখ! রচিত হইয়াছে দেখিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জক্মণের অত্যন্ত 

শ্রেষ্ঠবাকোযো বনবাপের প্রতি লক্ষণের অত্যন্ত আদর আছে ইহ! লক্ষণের নুখে 

গুনিয়! রাম স্বয়ং বনবাসরূপ ধর্ম অঙ্গীকার করলেন এবং লক্মণকে এ ব্রত্ 
অনলম্বনে তন্ুমত কারলেন। রণ্য জনসধ্ার শৃন্ঠ--সঙ্গেও অন্তকেহ -নাই 
কিন্তু গুরি শু বিহারী সিংহের 2য় সাই তথায় কোন প্রকার ভয়বা সম্ভ্রম 

প্র/প্ত হইলেন ন!। 

ভগবান্ নাল্ীকি এখানে বাহ! লিখিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু নান! 

লোকের মনে নান। কথা উঠিল বৈষ্ণব কবি ভাগবত অবকস্বনে লিখিলেন 

“গর গর বাজে বাশী নন্দের ভবনে । যার যৈছে মনোভাব সেই তৈছে শোনে” || 

নন্দের ভবনে এক বাশীই বাঁজত এখনও বুঝি ঝজে কিন্তু তাহা রাক্ষসী 

আ্মুরী দৈবী প্রকৃতির মানুষ আপন আপন মনের ভাব যেমন সেইরূপে শুনিত। 

বাণী শুনিয়া কংস ভাবিতেন আমার কাল্গান্তক কাল আমাকে বিনাশ করিতে 

আসিতেছে; শ্রীদাম সুদাম দাম বশ্রদাম গ্রাভৃতি রাখাল বালকের ভাবিতেন 

আমাদের কানাই গোষ্ঠে যাইতে আমাদিগকে ডাকিতেছে, ব্রজ গোপিনীর। 
ভাবিতেন কৃষ্ণ আমাদিগকে বাশীর রবে সঙ্কেত করিতেছে ক্ষ যাইতে ইত্যাদি । 

এক্ষেত্রেও যেন তাতাই । 

শ্রীযুক্ত শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্টাস সমালোচনা কবিতে গিয়। 

রায় বাহাছুর শ্রীয়ক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বিএ, ডিলট মহাশয় ভগবান্ বান্মীকিকে 

বাহ! বুঝিলেন এবং যাহ! তাহার সম্বন্ধে লিখিলেন তাহাতে আমদের কোন 

প্রয়োজন না থাকিলেও- ধাঙারা ত।ভার উক্তিতে নাথ! পাইয়াছেন তীাদের . 

অনুরোধে আমর! এখানে হা! উদ্ধত করিলাম এবং কথ্চৎ সমালোচনাও 

কারলাম। 

দীনেশ বাবু লিখিতেছেন-- | 
“কিন্ধ সাহিতি/ক রসসষটির ভাষ্টিন কানুন আত স্কুল নহে। মানুষ কৃষ্টি 

"করিতে হুইলে, তাকে দোষে গুণে রচনা করিতে হয়) তবেই তাঙাকে, 
“আমাদের একজন বলিয়া চিঠ্তে পারি । রাম চরিত্রত অবস্থা ভাদর্শ চার; 



২২২, . উতঙ্গব। 

- “কিন্ত বানীকির হাতে তিনি রক্ত মাংসের মানুষ হইয়াছেন,-_ মহাকবি নিশ্চয়ই 
পুতুল “গড়িতে চেষ্ট1! পান নাই । 

... পগুহক চগ্ডালের গুহ ছাড়ি! একরাত্রি তিনি একট! বড় গাছেব শাখায় বাস 

_শকরিয়াছিলেন। চারিদিকে সথচভেগ্ অন্ধকার, পশ্তর গর্জন; সনোরম। সীতা! 

ঝটিকা-দলিতা বল্লবীর ন্যায় তীহার কণুলগ্না, এমন সময় ছুঃসহ কষ্টে কাল সর্পের 

“গায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া রামচন্দ্র লঙ্ণকে বলিলেন "এমন কি কথন শু'নয়াছ 

“লক্ষণ, যে কোন পিতা জগতে আমার মত ছন্দান্ুবর্তী পুত্রকে এট ভাবে বজ্জন 

"করিতে পারে ? রাজা দশর একান্ত কাপুরুষ ও স্ত্রণ; তুমি অয়োধ্যায় ফিরিয়া 

প্যাও, নতুবা কৈকেয়ী আমার মাতাকে বিষ প্রয়োগে হত্য! করিবে”। 

_ শকোৌশল্যা রামের বনগমন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন “কোমল উপাধানে শির 
প্রক্ষ/ করিয়! রামচন্দ্র শয়ন করিতে ভভ্যন্ত$ সে কেমন করিয়। তাহার কোৌচ- 
"সাবলের মত দৃঢ় বাছু আশ্রয় করিয়া নিদ্রা লা্ত করিবে”? পাছে রামের চিত্র 
“কঠোর হয়, এই ভয়ে কৃত্তিবাস এ সকল অংশ বাদ দিয়াছেন। লক্ষণ রুখিয়া 

্উঠিয়! বলিয়াছিলেন প্হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যা সন্ত মানসম্” এ কথা 

প্বাঙ্গাল! রামায়ণে পৌছায় নাই। 

'প্হনুমান রাবণকে প্রথম দিন দেখিয়! বলিয়াছিল, কি গম্ভীর রাজোচিত মুত্তি | 

“কি ধৈর্য্য ! কৌপিনধারী রামচন্দ্র ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া কি করিবেন? 

*নুতরাং বান্মীকি কৃত রাম নিছক ভালমানুষটি নচেন রাবণও নিছক দুষ্ট লোকনহে। 

দীনেশ বাবু বিখ্যাত সাহিত্টিক বলিয়া দেশ দেশাস্তরে ্ুত। আর 

সাহিত্যিক রস সৃষ্টির আইন কাম্ুন অত স্কৃণ নে তাহা তিন বিলক্ষণ জানেন 
বনিয়া অন্থমিত। কিন্তুতিনি এখানে কোন্ রসের স্থষ্টির করলেন? এক 

দৈবীরস না আম্ুরী রাক্ষসী রস? তগবান্ বাল্৷ীকি রাম চরিত্র আজকালকার 
সাহিত্যিকের মত “গাড়য়াছেন” কিন। তাহা আমরা ইতঃপুর্বোে আলোচনা 

করিয়াছি । কিন্তু দীনেশবাবু রাম চরিত্রকে কিরূপ গড়িলেন? রস সৃষ্টি 

করিতে হলে কি এইরূপ ভাবে সত্যের অপলাপ কারতে হয়? সত্যের অপলাপ 

এই কর ছত্ের মধো কতবার হইয়াছে দেখাইতেছি। তাহার সকল কথ! 

সমালোচন। করিবার আমাদের ইচ্ছাও নাই আর অবসরও নাই। 

এ, *্রামচজ্জ এক রাত্রে একটা বড় গাছের শাখায় বাস করিলেন” *স্থচিভেন্ 
কারে, পণ্ুর গঞ্নে ভীত হইয়া ভ্িনি ঝটিকা দলিত! বল্লরীর নায় মনে।রমা। 
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সীতাকে গলায় বাঁধিয়া গাছে উঠিয়। সেখান হইতে লক্ষণের সঙ্গে হুঃখের কথ! | 

কছিতে লাগিলেন। লক্ষণ ও বুঝি গাছের ডালে রামের কাছে বসিয়াছিলেন? 

দীনেশ ধাবু এইরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে লঙ্জ! বোধ করিলেন না-ইছাই 
আশ্চর্য । এইট অধায়ে এবং পূর্ব অধ্যায়োক্ত একাধিক স্থানে তগবান্ বাঙ্গীকি 

লিখিলেন *গ্তগ্রোধে সুকৃতাং শধ্যাং ভেজাতে ধন্ম বংসলৌ” দীনেশ বাবু কি গাছের 
ডলে শা! প্রস্তুত হইল বুঝিলেন? পরের অধ্যায়ে ৫৪ সর্গে আছে তে তু 

তশ্মিন মহাবৃক্ষে উধিত্বা রজনীং শুভাং” এই দেখিয়া বোধ ভয় দীনেশ বাবু. 

কণলগ্লা সীতা সহ র।মকে (পলিতে পাপ হয় বানবগড়িয়। ) গাছের ডালে 
চড়াইয়| ছাতিলেন। শ্রগাবৃক্ষে অর্থ বৃক্ষতলে ইহা পুর্ব অধ্যায়ের শেষেই বলা 

হইয়াছে । রামকে দোষে গুণে জড়িত রক্ত মাংসের মানুষ প্রমাণ করিতে গিয়। 

দীনেশ বাবু কোন্ রাম গড়িয়া রদ সৃষ্টি করিলেন তাহা ্ধীবৃন্দই 'দেখিবেন। 
পসুচীভেদ অন্ককারে” আর পচারিদিকে প্র গঙ্জনে” রাম কত ভীত হইয়া! 

ছিলেন তৎসম্বন্ধে ভগবান্ বান্সমাকি বলিতেছেন-_ 
“ন তো ভয়ং সন্ত্রমমভ্যপেয়তু 

ধথেন সিংহৌ গিরিসান্থুগোচরৌ” 

গিরি শৃঙ্গ বিহারী সিংহদ্ধয়ের মত রাম ও লক্ষণ ভয় ও সন্ত্রম কিছুই প্রাপ্ত 
হইলেন না। এইরূপ বিপর্যয় করিয়াই কি অবতার বাদ খণ্ডন করিতে হয়? 

ফলে দীনেশ বাবুর কর্পননাশক্তি অতি উর্বরা । যাহ! তাহার মনে আইসে 
তাহাতেই তিনি রস স্থষ্টি করেন বলিয়৷ অনুমান করা যায়। সাহেবের 

শিথাইলেন আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ ন! গড়িলে পুতুল গড়! হয় তদনুসারে 

প্র উচ্ছিষ্টভে'ন্ী হইয়া! দীনেশ বাবুর এই সিদ্ধান্ত লওয়া উচিত হয় নাই। | 

শ্রীতগবান্ যখন মায়! মানুষ হষ্টয়া আইসেন তখন আমরা তাহাকে . 
আমাদের মতনই দেখি । মানুষ হইয়৷ তিনি মানুষের মতনই অভিনয় করেন 
কিন্তু মুঢ় মান্ুযকে গ্রবুদ্ধ করিবার জন্ দেখান মানু হইয়া আসিলেও তিনি 

অমানুষ-_-তি'ন ভগবান্। দীনেশ বাবু যে জাঠিতে জন্মিয়াছেন সেই বৈদিক 

আর্ধজাতি--পিতার মধ্যে, মাতার মধো, স্ত্রীর মধ্যে, পুত্র-কণ্তার মধো, আচার্য্যের . 

মধ্যে, অতিথি মধ্যে ঈশ্বর দেখিতে উপদিষ্ট। শ্রুতি বলেন “পিতৃ দেবোভব, মাতৃ .. 
দেবোভব,আচার্যা দেবোভব, অতিথি দেবোভব”। রক্ত মাংসের দেহটাই মান্য নছে - 

_ মানুষ চৈতন্য, মানুষ আত্ম! । এই দিকে দৃষ্টি করিলেই দীনেশ বাবু সাহেব গুরু. | 

দিগের ভ্রম দেখিতে পান। দীনেশ বাবু যে গ্রতিভ| লইয়া আসিয়াছেন ৪ 
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তাহার দোষ, দেওয়া বার না। তবে বল! যায সং রী দোষে তাহার বিলাতী 
প্রতিভা পুষ্ট হইয়াছে। বণ্দ তিনি তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইতে 
এই শেষ বয়সেও চেষ্টা করেন তবে এখন ও তাহার গতি লাগিতে পারে । 

তার মত পরিবর্তন আমর! 'আশা! করি ন1 কিন্তু যিনি সমাঞ্জের আর দশ জনকে 

*নংশরত্ম বিনশ্ততি*র পথে টানিয়! লইতে প্রয়াস পান সেই অল্প বিশ্বাপীর জন্তাই___ 

. এই সমালোচন!। শুধু যে দীনেশ বাবু ভগবান্ রামচন্দ্রকে দোষগুণে জড়িত প্রমাণ 
- করিতে চান তাহাই নহে আর এক বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক-_ই'হার কথ! বলিতে 

-শ্তীরই কথায় বলি--আমর| ঈতংস্ততঃ করি-_-তই তাঁর মতন অতান্ত চুপি চুপি 

. »লি-_ইনি,মহাভারতের যুধিষ্িরকে অত ভালো বলেন না যত ভালে! বলেন ভীম 
_ গেনকে-+কেনন! ভীম সেন নিছক ভাল মান্ষ নহেন দোষে গুণে জড়িত। 
আর রামায়ণ সম্বন্ধে ইনি বলেন “সাহিত্যে ক্কামের চেয়ে লক্ষণ বড়। বালককে 

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই মান্বেন যে রামকে তিনি ভালে! বলেন, কিন্ত 

লক্ষণকে তিনি ভালে! বাসেন”। মহামান্য সাহিত্যিকের এই অন্রাস্ত ধারণার 

মুলে আছে স্বভাব বাদ। লক্ষ্মণ দোষ গুণে জড়িত তাই ভাল আর রামচন্দ্র আদর্শ 
তাই তিনি রক্ত মাংসের মানুষ নন। ক্কবি বর্দ ভাগবানের অবতার মানিতে 

পারেন তবে তিনি আমাদের মতই বলিবেন । 

দীনেশ বাবু এই প্রসঙ্গে হনুমানের কথাও বিকৃত করিয়! অ[নিয়াছেন। হনুমান 

প্রথম দিন রাবণকে দেখিক্ কোথ।ও ত বলেন্ নাই ক রাজো [চিত মুক্তি, কি 

ধৈর্য্য । কৌপীন ধারী রামচন্দ্র ইহার সঠিত বিরোধ করিয়া! কি করিবেন। 

দীনেশ বাবু সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে রাবণ পাপ্সিত৷ লঙ্কার ভরতে ছূর্গ দেখিয়া 
হচ্ছমান যে বলিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই রাম নিন্দা করিয়াছেন । 

“্ইম।ঘ্ববষমাং লঙ্কাং ছুর্গাং রাবণ পালিতাম্। 

প্রাপ্যাপি সুমহাবান্ুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ ॥৮ 

 লঙ্কার দুর্গ সকল দেখিয়া! হনুমান এইরূপ ষে মনে করিয়াছিপেন তাহাতে 
লঙ্ক! ছর্ডেগ্ত, জয় করিতে হইলে কতখানি শক্তি চাই তাঠ প্রদর্শন করাই তাহার 

 উদ্দেপ্ত। রাখব সুমহাবাহু হইলেও লঙ্ক! জয় করা কঠিন। এইরূপ মনে কর! 
শ্বাতাবিক। কিন্ত রাবণকে দেখির। কৌপীনধারী রাম ইহার কি করিবেন 

ইহা, দ্বীনেশ বাবুর গভীর গবেষণা । হনুমান রাবণকে দেখিয়। আসিলেন-_ 
নী সী তার ধান না পাইয়া যখন আশশুন্ট হইতে ছিলেন, চিতা প্রবেশের কল্পনাও 
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করিতেছিলেন কিন্তু পর মৃহ্তেই সমস্ত ভর্বলতা দূরে নিক্ষেপ করিলেন-__ভগবান্ 
বাল্সীকি লিখিতেছেন-__ 

ততো। বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্যবান্ কপিকুঞ্জরং | 
রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্ ॥ 

মহাবল দশগ্রাৰব রাবণকে বধ করিব ইহাই তিনি বলিয়। ছিলেন । দীনেশ 

বাবুর কৌপীন ধারী রামচন্দ্রকে তখন কিন্তু হনুমান্ স্তব করিয়াছিলেন আর 
ঝটিক! দলিতা মনোরম। সীতাঁকেও স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান বান্মীকি 

সুন্দর কাণ্ডের ১৩ সর্গে লিখিতেছেন। 
নমোহস্ত রামায় সম লক্ষণায় 

দেবো চ তশ্মৈ জনকাত্মজায়ৈ ! 
নমোহস্ত রদ্রেন্্র যমানিলোভো। 
নমোহস্্ব চন্ত্রাপ্সি মরুদগণে ভাঃ | 

ভগবান্ ব।ল্মাকি, বাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগন্তা, প্রভৃতি খাষিগণ যে রাম 
চন্দ্রকে-_ পূর্ণ ব্রহ্ম বলিতেছেন, বেদ পুরাণ প্রক্ত তি সমস্ত শাস্ত্র যাহাকে পূর্ণব্রন্দের 

পূর্ণ অবতার বলিয়া পৃজ! করেন তাহাকে এই ভাবে শগড়া* দীনেশ বাবুর কোন্ 

বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে তাহা স্ত্রীলোক বালকেও বুঝিতে পারে। 

গীতাকে জগতের ণোক মান্ত করেন। তথাপি আমাদের দেশের কবি শ্রেষ্ঠ 

রসোদগ।রী সাহিত্যিক কি দেখিবেন না যে 

*অআবজানস্তি মাং মুঢ়। মানুষী তন্থমাশ্রিতম | 

পরং তাবমজানন্তে! মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥” 

আমরা এই সমস্ত বিষয় লিখিতে অতাস্ত ছঃখিত হই এইবূপ সমালোচনা ত্যাগ 

করিলেই চিভ্ত শান্ত হয়। তথাপি বলিতে হয় শাস্ত্র শ্রদ্ধ! করাই 'অসংযম ব্যভিচার 

ইত্যাদি সাংঘাতিক দোষের একমাত্র প্রতীকার। এই গীতাই আমাদিগকে 

সাবধান করিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন ্ 

অহসঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতা2। 
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্ধিষ্যস্তো২ভাহ্য়কাঁঃ। 

তানহং দ্বিতঃ ক্ররান্ সংসারেষু নরাধমান্। 
ক্ষিপাম্যজত্রম শুভানান্রীষেব যোনিযু॥ ইত্যাদি । 

এইরূপ কনম্মের পরে শতবার মনে আইসে পাহি পাহি রঘুনায়ক রাম আর্তত্রাণ 

পরায়ণ রাম । এই জপিয়! শাস্তি পাই । তুমি আর্ত বন্ধু-তুমি পরিত্রাণ না করিলে 

গার আমার কে আছে? হে ভগবন্ আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এই 

ব্যভিচারের দিনে জন্মগ্রহণ আমানের পূর্বকৃত পাপেরই সুচনা করে। তুমি 

৭) 



২২৬ উৎসব । 

যখন আলিয়াছিলে তখন বদি জন্মিতাম তখন লতা গুল্ম হইগ্না জম্মিলেও পবন 
চলিত তোমার পদরেণু স্পর্শে মুক্ত হইয়! যাইতাম। প্রভো ! করুণা কর। 

চিত্রক্ষোভকব ছ্রন্তু বাভিচার সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলেই বিশেষ ক্লেশ 

অন্গতব করি। আমাদিগকে নুমতি দাও -আমাদ্দিগকে ক্ষমা কর। রামায়ণ 
বেদ। বেদ পাঠের এই সমস্ত বিদ্ব যেন আর আমাদিগকে উৎপীড়িত না করে। 

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সম্বন্ধে--সাহিত্যিকগণের কাহারও কাহারও এরূপ 

মন্তব্য প্রকাশ করা যে নিতান্ত গঠিত তাহা বুঝিলাম কিন্তু যে 

ভগবান্ পুর্বে কখন পিতৃনিন্দা বা বিমাত| নিন্দা করেন নাই তিনি যে 

এইখানে এরূপ নিন্টা করিলেন তাহাতে কি বুঝিব? লোকে ত মনে 
ভাবিতে পারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বনবাসের ক্লেশ অনুভব করিয়৷ শোকে অভিভূত 

হইয়া রাম ধৈর্য হারাইয়। ছিলেন। না_তাহা! নহে । পিতা বা বিমাতার 
নিন্দা স্বন্ধে এখানে শ্রীভগবান্ যাহ। বলিয়াছেন তাহ! তাহার মনোভাব নহে । 

তিনি শ্রীলক্ষ্মণের কথাই এখানে বলিতেছিলেন। তাহার প্রয়োজন লক্ষণের 

মনে কি আছে তাহাই শ্রীলম্ত্রণকে পরীক্ষা করিবার অবসর দেওয়া। বৈগ্চগণ 

উদরের বন্ধমল বাহির করিবার জন্য বিরেচন দিয় থাকেন। আর এই ভব- 

রোগ বৈছা অন্তরের মল বাহির করিবার জন্য শ্রীলঙ্মণকে বিরেচন প্রদান 

করিলেন। লক্ষ্ণকে দেখিতে বলিলেন অযোধ্যা ফিরি! যাইতে তাহার 

কোন প্রকার ইচ্ছা হৃদয়ে লুক্ারিত আছে কিনা । ঘিনি সর্বজ্ঞ তিনি সমস্তই 

জানেন। তিনি যে পরীক্ষা করেন তাহা মানুষের অন্তরে কোথায় কি 
লুকাপ়িত আছে তাহ! উদ্ঘাটন করিবার জন্ত। লক্ষ্মণ যখন উত্তর করিলেন 

সীত! ব1! আমি ক্ষণকালের জন্তও তোমায় ছাড়িয়। থাকিতে পারিবনা, রামকে 

ত্যাগ কররয়া আমার স্বর্গ লোক দর্শনেও ইচ্ছা নাই__এই উত্তর পাইনা ভগবান্ 

আর এ কথ। উত্বাপনহই করিলেন না। লক্ষমণকে আত্মপরীক্ষার অবসর দেওয়াই 

শ্রীতগবানের প্রর্ূপ বিরেচন প্রয়োগের উদ্দেস্ত । নতুবা পিতৃনিন্দনা বা বিমাতা 
নিন্দা! আদৌ তাহার অন্তরের কথ|। নহে । লক্ষণ যে ভাব পূর্বে দেখাইয়াছিলেন 
সেই ভাবের অভিনয় না! করিলে পরীক্ষ। ঠিক হয় না বলিয়াই শ্রীভগবানের 
ধন্নপ অভিনয়। শ্রীভগবানের চরিত্র সর্বদ! নির্দোষ। দোষ যাহা মানুষে 

দেখে তাহ! তাহাদের রাক্ষলী  আস্ুরী ম্বভাবেই দেখে। শ্রীভগবানের -চরিত্র 

সফল লোকেরই আদর্শ। তাহাতে অমানুষ ভাবও আছে আর তাহার মানুষ 
ভাব মানুষকে আত্ম পরীক্ষার অবসর দেওয়। মাত্র । 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেরী ২২৭ 
বননবাসপন্বেধ ৯২ অধ্যান্্ । 

বনবাসের চতুর্থ দিন- প্রয়াগ পথে। 

“দেখছ খোঁজি ভূবন দশারী” 

ক অস পুরুষ কহ! আর্স নারী” । তুলসী দাঁস। 

মনে মনে নিত) সৌন্দর্ধ অন্বেষণ কর--শম দম অভ্যাস হইবে, তখন আর 
ক্ষণস্থায়ী স্ন্দর দেখিতে ছুটিবে না। চিত্ত যে বড়ই সৌন্দধ্য লোলুপ। কল্পনাতেও 

ইই।কে অন্তরে নিত্য সৌন্দর্য দর্শনে নিযুক্ত কর। | | 

চতুদ্দিশ ভুবন খুঁজিয়! দেখ রামের মত পুরুষ কোথায় আর সীতার মত নারীই 

ব| কোথায়? রামই সেই পরম সত্য আর সীতাই সৈই হিরগ্মরী বামমহিম| | 

সূর্য্য মণ্ডল যেমন পরম সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ সীতা, রামের স্বরূপ 

টাকিয়া আছেন । হু্য যেমন দীর্িতি ছাড়িয়। নাই, চন্দ্রমা যেমন চন্দ্রিকা ছাড়িয়! 

থাকেন না, রামও সেইরূপ সীত| ছাড়িয়। থাকেন ন!। গায়ত্রী যেমন ব্রহ্মই, 

্রহ্মবিদ্থ। স্বরূপিণী সীতাও সেইরূপ পরব্রহ্গ রামই। সীত! রাম অভেদ হ্ইয়াও 

সাধকের জন্ত মূর্তি ধরিয়া খেল! করেন । রামায়ণ এই ব্রহ্ম ও গায়ত্রীর লীলা-_ এই 

জন্য উহ! বেদ। পূর্ণ সত্য-_পৃর্ণ রস এই সীতারাম। 

সীত|, রাম, লক্ষ্মণ তৃতীয় দিনে সেই মহাবৃক্ষ তলে রাত্রি যাপন করিলেন । চতুর্থ 

(দন প্রভাতে বিমল হৃর্য্য উদ্দিত হইলেন আর তীহ্ারা এ দেশ হইতে প্রস্থান 

করিলেন । যথায় ভাগীরথী যমুনর সহিত মিলিত হইয়াছেন তাহারা নিবিড় বন 

মধ্য দিয়! সেই দেশ অভিমুখে চলিলেন। মনোহর বিবিধ ভূমিভাগ, অনৃষট পূর্ব 
বিবিধ দেশ, বিবিধ কুম্থুমিত বুক্ষ দেখিতে দেখিতে তাহারা চলিতেছেন। 

কোথাও কোন মানুষ আগমনের 'আশঙ্কা নাই- তাহার! স্বেচ্ছামত কোথাও 

বিশ্রাম করিতেছেন আবার চলিতেছেন। 

ক্রমে দিবা অবসান হইয়। আসিল। রাম, লঙ্গাণকে বলিলেন সৌমিত্রে ! 

প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উিত হইতেছে দেখ! ভগবান্ মগ্লির কেতু স্বরূপ এই 
গুভধূম । মনে হইতেছে প্র স্থানে কোন খষি আছেন। নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা 

যমুনার সঙ্গম স্থলে আসিলাম, দু নদীর প্রবাহ-সঙ্ঘর্ধ শব এখান হইতে ল্পষ্ট শুনা 

যাইতেছে । বনজোপজীবির। যে কাষ্ঠ ছেদন করিয়! লইয়। গিয়াছে তাহার চিন্ক 

দেখ, আরও আশ্রমে বিবিধ বৃক্ষ ছিল্লাবস্থায় দেখা যাইতেছে । 



২২৮ উৎসব। 

চতুর্থ দিন অতিবাহিত হইল, দিবাকর অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিলেন। 
সায়ং সন্ধ্য/ সমাপন করিয়৷ তাহারা গঞ্গ৷ যমুনার সন্ধি স্থলে আসিলেন। প্রয়াগ 

রাজ দর্শন করিয়া! রঘুনাথ ঝড়ই সুখী হুইলেন। গঙ্গা-যমুনার তরঙ্গ দর্শনে 
দ!রিজ্র্যহূঃখ দূর হয়, মানুষের সমস্ত পাপেরক্ষয় হয়। ত্রবেণী দর্শন কারয়! 

ইহার ন্মরণে মানুষ সমস্ত শুত প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ এখানে যথাবিধি গ্নান করিয়া 
শিবপুজ! করিলেন, করিয়! ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 
ধন্ুদ্ধীরী রাম ও লক্ষমণকে দেখিয়া আশ্রমের মুগ পক্ষিগণ ত্রস্ত হইল। সম্মুখে 
কুটীর। মুনির দর্শন-লাভের আকাঙ্কার় তাহার! কিয়দ,রে অবস্থান করিলেন । পরে 
ভাহার! আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সংশিত ব্রত-_দৃঢ় ব্রত, তপস্যা লব্ধ" 

টক্ষু-_ত্রিকালদর্শী মহাত্মা ভরঘ্বাজ অগ্নিহ্বোত্র সমাপন করিয়৷ একাগ্রমনে শিষ্য 
মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট আছেন । কৃতাঞ্জলি পূর্ধবক ভগবান্ রামচন্ত্র, সীতা! ও লক্ষ্মণের 

সহিত খধিকে অভিবাদন কাঁরয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। আমরা 

পিতার নিয়োগে বনে আসিয়াছি। ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আমরা এখানে 

ধন্মাীচরণ করিব। 

ভগবান্ ভরদ্বাজ তখন পা অর্্য মধুপকাঙ্গাদি দ্বার রাম ও লক্ষ্মণের পূজা 

করিলেন। পরে নানা 'প্রকার বনজাত ফণ মূলাদি প্রদান করিয়া তাহাদের 

'আতিথা সৎকার করিলেন । মুনি তথন বলিতে লাগিলেন-__ 

অগ্ঠাহং তাপসঃ পারং গতোহন্রি তব সঙ্গমাৎ। 

জানামি ত্বাং পরাত্মানাং মায়য়৷ কার্ধা মানুষম ॥ 

যদর্থমবতার্ধোহসি প্রার্থিতে। ব্রহ্মণপুর! | 
ষদর্থং বনবাসন্তে যৎ করিষ্যসি বৈ পুরঃ ॥ 

জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাংহং জাতয়া তুপালনাৎ। 
ইতঃপরং ত্বাং কিং বক্ষ্যে কতার্থোহহং রঘৃত্তম ॥ 

সাজ 'আমি তোমার সঙ্গ পাইয়া তপন্তার শেষ ফল প্রাপ্ত হইলাম। তুমিই 

পরমাত্মা 'আাঁম জানি, তুমি মায়া দ্বারা মান্ষরূপ ধারণ করিয়াছ। ব্রহ্মার 

প্রার্থনায় তুমি থে জন্ত 'অবতীর্ণ, যে ন্ট তোমার বনবাস, এবং ইঞার পরে 

তুমি যাহ! করিবে, তোমার উপাসন! দ্বার! 'ামার যে জ্ঞানদৃষ্টি জন্মিয়াছে তন্দবারা 

আমি সমন্তষ্ট জানিতেছি। রঘুত্তম তোমাকে আর কি বলিব, আমি কৃতার্থ 

হইয়াছি। কপ! করিয়! রাম আমাকে এই বর দ1ও যেন তোমার চরণ কমলে 

আমার স্বাভাবিক অনুরাগ গন্মে। 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। | রঃ ১০ 

কল্ম বচন মন চ্ছাড়ি চ্ছল, জবলগি জন ন তুমহার। 

তব্লগি স্থখ মপনেহু' নহী, কিযে কোটি উপচার ॥ 

কশ্মে, বাক্যে ও মনে ছল কপট ছাড়িয়__অন্ত কোন প্রকার সুখের 
'আকাজ্কা ছাড়িয়। যত দিন না মানু তোমার হইবে ততদিন কোটি উপায় 

করুক, আজ হাজারও সেবা করুক, স্বপ্নেও মানুষ প্রকৃত সুখ পাইবেন! । 

অপরাপর মুনিসকল রাম দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন, ভগবান্ ভরথাজ 
রামকে বলিলেন এই গঙ্গা বদুন! সঙ্গম ক্ষেত্র নির্জন সান, অতি পবিভ্র ও রমণীয় 

তুমি এখানে পরম সুখে অবস্থান কর। 

রাম বলিতে লাগিলেন_অধেধা এখান হইতে দর নভে । লোকে 

আমাকে ৪ জানকীকে দে'খিত্তে পাইবে জানিলে, সর্বদাই এখানে আগমন 

করিবে! এইজন্ত এখানে বাস কর! 'আমার রুচিকর হইতেছে না। শুখোচিতা 

জনকাত্মজা যথায় স্থুখে থাকিতে পারেন, আপনি এইরূপ কোন একান্ত স্থান 

নিদ্দেশ করুন। 

ভরদ্বাজ বাললেন এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদন তুল্য চত্রকৃট 

পর্বত | সেই পর্বত মহর্ষিগণ নিষেধিত, পুণাময়, সর্বত্র শুভ দর্শন । এ পর্বতে 

বিস্তর গোলাঙ্ুল, ভপুক ও বানর বাস করিয়৷ থাকে । | 

যাবত। চিত্রকুটস্ত নরঃ শুঙ্গাণাবেক্ষতে । 

কল্যাণানি সমাধন্ডে ন মোহে কুরুতে মনঃ | 

যে কাল পধাণ্ত মনুষ্য, সেই চিত্রকূটের শুঙগ সকল অবলোকন করে তাবৎ 

কাল তাহারা কল্যাণ সাধনে নিরত হয়--মায়া মোহে মন দিতে পারে না। 

সেখানে নহু সংখ্যক বুগ্ধ মহর্ষি শত নসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন । 

চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নিজ্জন ও শথকর হইবে । অথবা তুমি আমার সঠিত 

এইখানে বাস কর। 

প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভাম্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া, মহর্ষি পরদ্বাজ 

সমস্ত কাম্যবস্তুর দ্বারা তাহাদের সংকার করিলেন। প্রয়াগ নিবাসী খধির 

সহিত বিচিত্র কথা কহিতে কহিতে পুণারাত্রি উপস্থিত হইল । রাত্রি সুখে 

কাটিল। 

রাত্রি গ্রভাত হইলে ভগবান চিত্রকূট গমনে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । 

তরদাজ বলিলেন রাম চিত্রকূটে বাস সর্বাংশেই তোমার যোগ্য । এ পর্বতে 

মধু মুল ফল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। | 



২৩৪ উত্সব"! 

নালা-নগ-গণে। গেতঃ কিন্নরীগণ সেবিতঃ। 

মযুরনাদাভিরতে! গজরাজনিষেবিতঃ | 
এ পর্বত নানাবিধ বৃক্ষ সমন্বিত, কিন্নরীগণ দেবিত, ময়ূর শব্দে প্রতিধবনিত । 

বহু বুহত্হস্তী তথায় বাস করে। রাম তুমি তথায় গমন কর। সেই বহু ফল 
মূল বিশিষ্ট রমণীয় পুণা পর্বতে কুগ্জর ধূথ ও মৃগ যৃথকে দলবদ্ধ হইয়৷ ষনে ৰনে 

বিচরণ করিতে দেখিবে । রাম তুমি নদী, প্রস্রবণ, গিরি গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, পাষাণ- 

নির্ভেদ ও নিঝ'র সকলে সীতার মঠিত ভ্রমণ করিয়! অত্যান্ত 'আনন্দিত হইবে। 

অতিন্ব্ট টিট্রভের ধ্বনি শুনিয়া এবং উন্মত্ত কোকিল কুহরবে তোমার চিত্ত 

প্রফুল্ল হইবে। বিবিধ মৃগ ও মদমন্ত গজসমূহে রমণীর চিত্রকুট পর্বত তোমার 

আশ্রমের উপযুক্ত । ক্রমশঃ) 

গোসায়ের কড়চা । 
চলিয়! যাইবার সময় গোসাই একটি দপ্তর দিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম 

ঠাকুর কি দিয়া যাইতেছে? গোৌসাই হাপিয়া বলিলেন-- গৌসায়ের কড়চ।। 

আমার পাঁজি পু'থি ইহাতে সন রিল আর আমিও ইচ্াতে রহিলাম। ইহার 

বাবহার করিও । 

গৌসাইকে আর দেখিতে পাইবন', বড় দুঃখ ভষ্টল। আচ্ছ। গোগাইত 

সুলে আর দেখ! দিবেনন1-কিন্ত তার কড়চার ব্যবহারই করি-_ঠাকুরকে স্কুলে 

ন| পাইলে তিনি যাহ! করিতে নলিয়াছেন তাই করি, বদি গোসাই কৃপা করেন। 

দৃপ্তুর খুলিলাম। কি অপূর্ব জিনিষ গৌদাই দিয়া গিয়াছেন। কত সুন্দর 
উপদেশ গল্পচ্ছধো | সকলের জন্ত ইহা । তাই আরম্ত করিলাম। 

প্রথম কড়চা। 

৬কাশীর শীত। দশাশ্বমেধের অশ্বখবৃক্ষতলে একজন সাধু । একখানি মাত্র 

কম্বল তাহার সম্বল । একজন নাগাসন্যাসী গঙ্গান্ন।ন করিয়া! আসিয়া শীতে অতি- 

শয় কম্পিত হইতেছেন। সাধু, নাগাকে কাপিতে দেখিয়। আপনার কন্বলখানি 
নাগাকে দান করিলেন। সম্মুখে একজন বাবু ইহাই দেখিতেছিলেন। সাধুর 

এই দান দেখিয়! বাবুটি বিশ্মিত হইয়! সাধুকে ধন্তবাদ দিয়। বলিলেন “মহারাজ 



গোসায়ের করচা । এ ২৩১ 

আপনার ত আর কিছুই নাই। একমাত্র সম্বল কম্বলখানি; তাহাও আপনি 
দান করিলেন । আপনার মত ত্যাগী পুরুষ ত আর আমি দেখি নাই। 

সাধু! তুমি দেখ নাই--আমি দেখিয়াছি । তুমি এবং তোমার মত বাবুরা 

অতিশয় ত্যাগী । কারণ সর্বাপেক্ষা সাররত্ব তুমি ত্যাগ করিয়াছ। 

বাবু- আপনার কথ! আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি ত্যাগী কিসে? 

সাধু-_বাবু বুঝিতেছন! তৃমি ঈশ্বর তাগ করিয়াছ। ইহ অপেক্ষা বেশী 

ত্যাগ কি কেহ করিতে পারে ? 

বাবু-_ঈশ্বরকে ত কখন দেখি নাই) ত্যাগ করিলাম কি রূপে? 

সাধু- দেখ নাই বাপু? ঈশ্বর পিতা সাজিয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিন তাহার 

সেবা করিয়াছ ? মাতা! হইয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিন তীহার সন্মান রক্ষা করিয়াছ ? 

ঈশ্বর আচর্য্য হইয়া আসিয়াছেন_-কয়দিন তাহাকে সম্মান করিতেছ বল? 

তিনি ভিক্ষুক হইয়া আসেন, সাধু হইয়া আসেন--বল তাহাকে কি দেখিতে 

শিখিয়াছ ? | 

বাবু-_পিতা, মাতা, আচার্ধা ইতাদি ঈশ্বর-_-ইঠাও আপনি বলিতেছেন-_ 

ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? 

সাধু-_আছে বৈকি বাবু! তুমি কি বেদ মান? বেদে আছে পিতু দেবো 

ভৰ-_মাতৃদেবো ভব-_আচার্ষয দেবোভব--এই সমস্ত ঈশ্বর আপনি বলিতেছেন। 

মানিতে পার কি? তুমি যদি বেদ নামান, বেদ প্রহ্ত শান্ধ না মান তবে 

তোমার মত হতভাগা আর কে আছে বল? 

বাব--আমি ত বেদ ও শান্তর মানিতে চাই । কেহ কিন্তু ইহা শিক্ষা দিতে- 

ছেনা এই দুঃখ । 

সাধু-বাবা! তোমার মঙ্গল হইবে । তুমিই ভাবিয়া দেখ যাহাদের ভাল 

কর্ম কর! নাই-_যাহারা শুভ কর্ম, অগ্তভ কম্ম বিচার না করিয়া যাহ! ইচ্ছ। 

তাহাই করে তাহার! ঈশ্বর দেখিবে কিরূপে £ ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে পবিত্র 

আচার, পৰিত্র আহার, সন্ধ্যা আহ্িকাদি ঈশ্বরের আক্ঞ! পালন করিতে হইবে, 

সাধু সঙ্গ করিতে হইবে, সৎ শাস্ত্র পড়িতে হইবে; তবেত ঈশ্বরের দেখার জন্ত 

হাদয় দর্পণ নির্মল করিতে পারিবে । ঈশ্বর দেখ! দিবার জন্ত প্রস্তত আছেন-- 

তোমার হৃদয় দর্পণের পার! নাই-_ঈশ্বরের মুত্তি সেখানে দেখিবে.কিরূপে? 

বাবা তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা--” অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” আচার হীনং ন পুনস্তি 



২৩২, ১, উৎসব্। টু এ 

বেদাঃ আহার শুদ্ধ সত্বশুদ্ধিঃ সব্বগুদ্ধৌ কান্তি: ইতাাদি আজ্ঞাফেই ঈশ্বরের 

স্থানে বসাইয়। পাগন্গ করিতে চেষ্টা! কর.তোমার গাল হইষে। 

দ্বিতীয় কড়চা । 8 
সার্বভৌম-_বিখ্যাত পগ্ডত। শুধু মুখ-পাণ্ডিত্য নহে, তাহার পাগ্তো 

তিনি সদা স্ৃথ প্রসন্ন বদন । 

বড় বড় ইংরাজী শিক্ষিত-_ হাজার দেঁড়হাজার বেতন ভূক বহু ভদ্রলোকে 

তাহাকে আনাইয়াছেন। ইচ্ছা কিছু শাস্ত্র শুনেন। সার্বভৌম মহাশয় ভাগবত 
বাখ্যা করিবেন। 

পূর্ণ মজ্লস। এমন সময়ে আর একজন ইংরাজা শিক্ষিত ভদ্রলোক 
আসিলেন। তিনি সার্বভৌম মহাশয়কে চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। যিনি 

এই লোকটিকে আনিয়াছিলেন তিনি একটু পরি5য় করিয়া দিলেন। সার্বভৌম 
নবাগত ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন তুমিত দেখিতেছি মরিয়াছ__এত 

বড় ভারি ইংরাজী বিদ্যা শিখিয়। তোমার এ দশা কেন গো? তোমার চক্ষে 

যে জ্যোতি ভাসিয়াছে। 

* সার্বভৌম নবাগত বাক্তিকে নিকটে বসাইয়া ভাগবত বালতে লাগিলেন । 
শিক্ষিত মহাশয়গণ একেবারে বহু বভ প্রশ্ন তুলিতে লাগিলেন । সার্বভৌম বিব্রত 
হইয়! পড়িয়াছেন। তিনি দুচারিবার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়া বেদ হইতে আরম্ত 
করিয়া পুরণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রের বহু গ্নোক 

আওড়াইতে লাগিলেন-_ 
নবাগত ব্যক্তিটি বলিলেন-মহাশয় এ কি করিতেছেন ? ইহারা যাহ! জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন আপনি তাহার উত্তর ন! দিয়া কেবল শ্লোক আওড়াইয়া (ক করিবেন? 
সার্বভোম-_বাবা এ সব অস্থর-_এদের প্রশ্ন লটয়া কে মাথ| খারাপ করিবে 

বাপু! আমি কত শাস্ত্র পড়িয়াছি--তাই নান! শ্লোক বলিয়৷ ইহাদিগকে দেখাই- 
যাদিতেছি_ইছারা কি জানে? বাবা! ইহাদের সংশয় প্রচুর। ইহার! সংশয়ে 

ভরা। কে বাবা ইহাদের সংশয় মিটাইবে ? বিশেষতঃ ইহার! আচার মানেনা । 

লুঙ্গি পরিষ! রাস্তায় বেড়ায়, কুকুর কোলে করিয়া! আদর করে, বিনাম| পায়ে 
খায়, বিনাম। পায়ে জাম! গায়ে শ্বেতখানায় যায, ভাল করে হাতে মাটা দেয়না, 
পারখানার কাপড়ে থাকে, এঠে। বিচার করেনা, সন্ধ্যাআহ্কিক করেনা, শ্রাঞ্চ তর্পণ 

করেনা, য1 ইচ্ছা তাই করে, বা ইচ্ছ! তাই খায়, বেদ মানেনা, খধি মানেনা, ভগ- 
বানের কিছুই বুঝেন!, বুবিতেও চায়না । অর্থ অর্থ অর্থসর্বদাই করে, কখন কোন 
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দান করিস্তেণ চারা হোগা পসইযাদিগঞ্ে বুঝাইবে কে 1 ইহারা বলে জলে, 
বাধুতে, অফ 'ইধিযাযা: সি সর্ধীলের সমমি অধিকার সেইরপর্ঈ-মাটীতেও সকলের 

সমান অধিকার্স .হস্তর। উচিত। জমীদ্দারী ইহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া 

লওয়। উচিত। কত গর্ব লোক থেতে পার ন। আর ইঞার! পৈতৃক সম্পত্তি 

পাইয়া ঘার বিলানিতায় মগ্ন । এই সমস্ত চার্বরধবাক মত। উহ্ধারা চারুকথায়__ 

মুখরোচক কথায় মুগ্ধ । ইহার! হিন্দু নছে। হিন্দু তিনিই ফিনি মানেন- কেহ 
রাঞ্া কেহ ভিথারী-_ইহা কর্ধা জন্ত। যেধেমন কর্ম করে সে সেইরূপ ভোগ 
পায়। তা বাব! ইহাদিগকে এরূপ শ্লেক আওড়াইয়াই ক্ষান্ত করিতেছি। 
“হারার চাইতে গোলমাল করিয়৷ দেওয়াই ভাল” | 

তৃতীয় কড়চ1। 

রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে গিয়া আমর। পৌছিলাম। ষ্টেশনে বনু নরনারী। একজন 
বদরীবিশালের সন্নাসিনী একটি কচি ছেলেকে স্তন্ত দান করিতেছে--আর 

ছেলেটা কাদিতেছে । আমরা গিয়! দেখিলাম সন্গ্যামিনী একটা ন্ভাকড়ার ছেলে 

করিয়া আপনি নানাপ্রক।র ছেলের কান্না ক।দিতেছে। আমর নিকটে যাইব! 

মাত্র সয়যাসিনী ভ্তাকড়ার ছেলেট। কোল হইতে ফেলিয়! দিয়! হাসির বলিতেছে 

তুই মর। লোকে অবাক হইয়া! দেখিল-_-এট| কি ? 

পরদিন প্রভাতে মামর৷ রাম সরোবরে স্নান করিয়া ফিরিতেছ দেখি সেই 

সন্নযাসিনী এক বৃক্ষতলে দীড়াইয়৷ ভয়ানক চিৎকার করিতেছে । আমর! নিকটে, 

গিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম--এই তোম্হারা কা! হুয়া ছায়--কেও চিল্লাতে হো? 

স্লাসিনী-ভূত আয়াহে! খানে মাঙ্গতা হ্যায়। খানে দাও। বলিয়। 

সঙ্গাাসিনী হাত পাতিগ। আমর! অবাক হইয়। যাহার যাহা! সাধ তাই উচ্থাকে 

দিলাম । সন্গ্যাসিনী পয়স। লইয়া! চলিয়! গেল । 

পরদিন প্রভাতে আমর! ষে স্কানে বাসা করিয়াছিলাম দেখিলাম সন্লযাসিনী 

রাস্তায় পা. ছড়াইয়া দিয়া অতি মধুর স্বরে গান গাতিতেছে। আমরা আশ্চ্যা 
হইয়া নিকটে গিয়! ধাড়াইলাম। একজন জিজ্ঞাসা করিল এই__তোম্তো ওই 
ছথো। আব. একা। হোতা হে। 

সঙ্গ্যাসিনী--প্দেওতা আয়! হৃয়--কুছ. মাঞ্জতা নাহি” বলিয়া সঙ্গযাসিনী 

হাসিতে লাগিল । ূ 
জামরা দেখিলাম সন্স্যাসিনীর প্তুত আয়া হ্যায় ও দেওতা আরা হায়” এই 

বুঝি বড়ই গম্ভীরার্থক ; খহিক, ভুত আসিলেই বহু অন্তাব কিন্ত দেবতা আসিলে 
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কোন কিছু চাওয়া নাই। কোন রগ বীটলন, ইটফটানিলাই ।॥ সবই 

পূর্ণ_সবই ভরিতশর্চ 

এই ই ছুমাপসরণহ কার্ধা ৷ পুজ|র সময় এই জন্য ভূতাপরগ রুপী হয়। 
অপসপন্ত তে ভূত ষে ভৃতা। ভূৰি সংস্থিতাঃ। 

, যে ভূতা শিত্কর্তারঃ তে নশ্তন্ত শিবাজ্ঞয়া ॥ 
পুনঃ অপক্রামন্ত ভূতানি পিশাচাঃ সর্বতে! দিশম্। 

সর্বেষামবিরোধেন পুজা কর্ম সমারভেৎ ॥ 

আহ! জীবনটাই যে ভগবানের পুজার জন্ত। সর্বদাই বলিতে অভ্যাস 

স্করা উচিত "রামের আজ্ঞা তোমরা আমার দেহ হইতে সরিয়া যাও” “আমি 
নির্কিষ্বে পূজা! করি” । সর্বদাই ত উপদ্রব আছে। সেই জন্ত সর্বদাই ভক্তিভরে 
বল! উচিত --প্রভো৷ ! তোমার আজ্ঞা আম্নার সম্বল্প ভূত-_ অভাব ভূত দুর 

হউক আঙি স্ন্থ হইয়। তোমার সেবা করি। 

ক্রৌঞ্চ বধে__বালীকি ! 
গগাদি কবির আদি শ্লোক রচন! কি মধুর! দেবর্ধি নারদ আসিয়৷ পূর্ব্বক্ষণে 

শ্রীরাম হৃদয় রামায়ণ কীর্তন করিয়! গিয়াছেন, রাগ শোকাদি বর্জিত তপদ্থী 

বান্সীকি পূর্বাপর ঘটনাগুলি চিন্ত করিতে করিতে ন্নানার্থে স্বচ্ছ সলিলা 

তমসাতীরে আসিয়াছেন, সঙ্গে শিষ্য ভরদ্বাজ, শিষ্য হস্তে পরিধানের বন্ধল দিয়, 
“বিচরং স্তমসাতীরে বনে বহুল পাদপে”। 

মহর্ষি পাদপরাজি স্থশোভিত, গুলুলতা৷ পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চ মিথুন নিনাপ্দত 
নবীতীরবর্তী কানন প্রদ্দেশে ইতঃস্তঃ পদচারণা করিতেছেন, মন: সংলগ দৃষ্টি 
বাহিরের দৃশ্য দেখিয়াও দেখিতেছিল ন1, জিতেন্দ্রিয় মুনির দৃষ্টি নিভৃত বনে ক্করীড়া 
রভ ক্রৌঞ্চ মিথুনের উপর পড়িল, তিনি হর্ধোন্মত্ত কলধবনি রত তাহাদের প্রতি 
প্রীতি পূর্ণ প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, অকল্মাৎ ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে 
বনভূমি পরিপূরিত হইয়! উঠিল, ভগবান্ বান্মীকি দেখিলেন, এক নির্দয় ব্যাধ 
কর্তৃক ক্রৌঞ্চ বিনষ্ট হইয়াছে, আর ক্রৌঞ্চী? তার নিত্য সহচর দ্বিজবর.. 

পতিকে শোণিতাক্তকায়ে পুনঃ পুনঃ-তূমিতলে বিলুষ্টিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত 

করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছে । মুনিবর বাল্দীকি এ করণ দৃস্তে ব্যথিত হইলেন, 
তাছার ঘোগরত' দৃষ্টি, বাহিরের এ ভোঁগরত . জগতের বৈচিত্যপূর্ণৃশ্তে করুণা 
ব্যথিত ও. বিগল্িত হইয়া! গ্লেল। মহর্ষি প্রীকভিনষ্ঠ হইলেন, কিন্ত বান্মীকি- 



জেন ধধে বাল্ীকি । ২৩৫ 

তো গু বষ্িত জপ মির আস্তঃকরণে শোক সঞ্চার হওয়। 
নিতান্ত অদন্নস্থ তবে আজ কি জঙ্ত তিনি শোকা ক্রাস্ত হলেন ? 

শিষা তরাঁজঠরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

সেই শোককালে আকাশপ্রভবাদেবী সরশ্বন্ী শোক-সোছারির অযোগ্য 

তপোনিধির শোকশান্থির নিমিত্ত কবিত্বশক্তি রূপে তাহার 'জান্ত মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। 
শোক কন কখন মানুষকে কৰি করিয়! তুলে দেখ! যায়। শুভ মৃহূর্তে মহর্ষির 

মুখ হইতে শোকচ্ছাসে 'মা নিষাদ* শ্লোক বাহির হইল, কলিপ্রস্তত জীব. কলি 

সম্তরণের উপায় পাইল, এই ঘোর কলিতে মৃত্যু সংসার সাগর পার হইতে এমন 

উপায় আর নাই । 
পক্ষী শোকে আঁকুল হওয়াতে করণাদ্র হৃদয় বান্ীকির মুখ হইতে এই ছন্দ- 

বন্ধ বাক্য ব্যাধের প্রতি উচ্চারিত হইল । 

*ম! নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ।ঙ্বতী সমাঃ | 

যৎ জৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমে।হিতম্*।। 

রে নিধাদ ! ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কাম মোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস, 

তএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারিবি না । | . 

আপন স্বরূপ পরমাত্মাকে ভূলিয়! জীব প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হয়, যে হৃদয় সতত 

কামন তরঙ্গে 'নান্দোলিত, দে অন্তর কখন শাস্ত স্থির পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হয় ন!। 

এই কর্্মকে পাপকর্ম্ম জানিয় ভগবান্ বাঙ্গীকি বলিলেন: 

হে শরীরধারিন্ | তুমি নিত্য প্রতিষ্ঠিত পম দকে পাইতে পার ন!, কারণ 

"আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া গ্ররুতি কর্তৃক মোচিত হুইয়াছ। ূ 

ত£পর বানীকি বিশ্বপ্নস্তঃকরণে চিন্ত। করিতে লাগিলেন, পক্ষী-শে!কে 

কাতর চর আমি এ কি বলিলাম ? 

মহাবিজ্ঞ মৃতিমান্ বালীকি চিন্তার দ্বার নির্ণয় করিয়া! শিষ্য উরদ্বাঞজকে 

বলিলেন, চতুষ্পদ বন্ধ প্রতিপদে সমানার্ষর ছন্দ-নদ্ধ বাক্য শেক সময়ে আমার 

মুখ হইতে যাহ! নির্গত হইয়াছে, মমি প্রার্থনা করি শ্ীভগবানের শুভ ইচ্ছায় 

ছ শ্লোক রূপেই প্রকাশ হুউক। 
পরে চিন্তাযুক্ত চিত্তে স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া মুনিবর আপন আশ্রমে. 

উপনীত হলেন, পুনঃ পুনঃ প্লোক বাক্য আবৃত্ত করিতে করিতে বা্সীকি 

ধ্যানস্থ হইলেন। মহাসুনি ,চিত্ুতবার! চিত্ত লয় করিয়া চিত্তের স্বন্ধীপ দর্শন 

করিলেন, ক্রমে বান্ীকিনইজাকান ঘাতক সন্বপ্লের মৃত্ঠি দৃশ্ঠু দর্শন রূপ ছ গত 



২৩৬ : উষ্ঠসধ। 

দেহ ভুলিয়া চিত্তাকাশ সদ্য সঙ মূর্বি" বাসনাস্ী সুজ ছাড়্ছু চিদাকাশ 
রূপ আত্মচৈতন্টে স্থিতিলাভ করিলেন। যে চিন্তা টিইয়া- মিরর সুপ্তয়ত 
গুষুপ্তির ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিয়াছিলেন, *নুযুগ্তং বগ্ুং 'ভাতি” নুযুপ্তি 

যেরূপ ম্বপ্লাকারে বিস্তৃতি লাভ করে, সেইরপে পূর্বব “চস্ত! লয়! তিনিও স্বপ্ন 
জগতে জাগ্রত হইলেন । 

তিনি দেখিলেন প্রশান্ত চিত্ত সাগর হইতে উত্বিমালার উদ্ধানের মৃত 

চিদাকাশ হইতে ব্রঙ্গার উদয় হউল। 

* * প্রজাপতি ব্রহ্মা স্থষ্টি তরঙ্গের প্রথম বিকাশ। 

মায়া আছে ব। নাই কিছুই বলা যায় না, এই জন্য মায়া অবান্ত, চুদ্বক 

সাক্পিধো লৌহ যেমন নিচঙ্িত হয়, সেইরূপ চৈতন্ঠের আভায় মায়া যেন দীপ্থিমতী 

হইয়া ওপক্ষোভতা প্রাপ্ত ভয়। গুণক্ষোন্ে ভ্িনি সন্বর্পমহ্রী এই সন্ধকপ্প রূপ 

ধরিয়াই ঈশ্বর হয়েন গ্রঞজাপতি | 
“দর্গাদৌ স্বপ্ন পুরুষ স্তায়েসাদি গ্রজাপতিঃ 

যথ। স্ষ,টং প্রধাচতি স্তথাগ্ঘিপি স্থিতা স্থিতিঃ” ্ি ৰ 
আদি প্রজাপতি স্যষ্টির আদিতে স্বপ্র পুরুষের মত যেমন যেমন সঙ্বল্প করিয। 

ছিলেন, সেই সমস্ত বন্ত অগ্/াপি সেই সেই রূপেই বিস্তমান আছে । ব্রহ্মা সমষ্টিক্ূপ 

, মহামন বা ছিরণাগর্ভ ; মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ইহার ইনার! চতুর্মথ। 
ইছারই সম্কল্লে একক্ষণে কোটি কোটি জগং স্থ্টি হয়। 

লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া! মুনির চিত্ত যে ভাব লইয়া তন্ময়ত! 

লাভ করিয়াছিল তাঠারই অনুধ্যান বশত: তিনি শোকে মতি মগ্ন হইলেন। বাহা 

দৃষ্টি শৃন্ত খাধি তখন ব্রহ্মার সম্মুখেই সেই ম| নিষাদ প্লোক গান করিলেন। 
 আ্রঙ্ধ! ঈষৎ হান্ত করিয়। বলিলেন হে র্গন! তোমার এই চতুষ্পাদ বদ্ধ 

বাকা ফ্লোকই হইবে, আর কোন বিচার তুমি করিওন1-_ 

“ম। চিন্তাং কুরু নাশ্সীকে প্লোকরূপ। সরন্বতী 

তগ্মুখে নির্মল জাত কবিত। ব্রহ্মরূপিণা” 

চিন্ত। করিও ন।, কন্ত। ব্রক্মরূপিণী আমার কনিষ্ঠ। ভগিনী সরস্বতী আমার 

 সঙ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে শ্লোক রূপে আবিভূ'ত। হইয়াছেন। এখন মি 

প্রীরাম চিত্র এইরূপ প্লেরক দ্বার! রচনা কর। 'আমি তোমাকে ঝামারণ কব? 

হলিতেছি,ইকার গ্রভাবে রামায়ণ রচন! করিবে, তৎ প্রণীত মহাকাবা প্রীরাম 

 উঞ্জের দিব্যমুর্ি, আবরার ভগবান্ রাম্টুজের রতি এই-রামায়ণ ; শ্্রীরামের প্রতি 
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অঙ্গের সহিত শীল! এই. রামায়ণে কীন্তিত থাকিবে, শ্রীরামায়ণের প্রতি লীলাটি 

কোকদিগের, ধর্ম শ্বূপিণী ও পাপ বিনাশিনী, অতএব তুমি সেই লীলাময়ের 

কীলা বর্ণন! করিলে গ্রাণীদ্দিগের পরমধর্্ম সংস্থাপিত ইবে, তুমি এক্ষণে কাবা 
রূপে বেদার্থ গ্রকাশ কর। 

“্যাৎ স্থাস্তস্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে | 
তাবৎ রামায়ণ কথ! লোকেষু গ্রচরিষতি ॥ 
যাব রামস্ত চ কথ! ত্বং কৃত৷ প্রচরিষাতি। 

তাবৎ উদ্ধমধশ্ '্বং মল্লোকেধু নিবতস্তসি” ॥ | 
যতদিন মহীতলে পর্বত ও নদীসকল নর্তমান গাকিবে, তাবৎ মর্তভলোকে 

তোমার কথিত রামায়ণ কণা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন পর্যাস্থ তুমি উর্ধা অধ 

লোকে শামার নির্মিত আমার লোকে বাস করিবে, সর্ব তোমার গতি 
অগ্রাতিহত থাকিবে পরে আমার সঠিত তোমার মোক্ষ হইবে। | 

্রীন ব্রহ্মা ঈশ্বর স্বরূপে ঠিনই এক, মায়াকে স্বীকার করিয়া মায়া সাহাযো 

যেন খগুমত হইয়। মায়ার অধীনে মঅধিষ্ঠান চৈতন্তই জীব্রূপে বন্ধ হন। চিত্তের 

স্বরূপ ব্রদ্ধ, চিত্তের চঞ্চলতাই অবিগ্ধা, অবিদ্ঠামুক্ত গীদই ঈশ্বর, শুধু চঞ্চকাতা, 
ভীবের স্বরূপ আবরণ করিয়া আছে, চিন্ত স্থিরত্ব লাভ করিলে জীব আপন 

নন্দ স্বরূপে চিৎসন্বায় মিশিয়', জাগ্রত স্বপ্ন স্ুযুপ্ডি আয়ত্ব করিয়া ইচ্ছামত 

জগত থেলা খেলিতে পারে, চিত্তের চঞ্চলতা দুর করাই জীবের সাধনা। 

অস্তঃকরণের শুভ সংঙ্কার রূপ (নজ্ঞানের অন্নগ্রচেই জীব জ্ঞানবান হয়, সেই 

বিজ্ঞান লইয়া জীন আপন গন্ত স্থানে পৌছিতে পারে । সাধনায় আত্মান্ঠভূতি 

লাভ হইলে জীব সর্বজ্ঞ হয়। চিত্তূপ মহাম্ুধির মাঝে মুলা রদ্ধের আবার 

অবন্থিতি -তাই ভক্ত গাহিয়াছেন-- 
ডুব দেনা মন কালী বলে 

ঈদ রত্বাকরের অগাধ জলে” 

বক্ষ কঠিলেন হে খধিবর ! ভগবান হরি 'আমারই কৃষ্টি মধ্যে লীলা করিয়! 

থাকেন, তুমি তোমার চিন্তকে মভামনে মিশাইয়া, অর্থাৎ আমাতে সমাহিত 

হয়! আমারই ্ষ্টি মধ্যে ভগবানের লীলা সমস্তই প্রতাক্ষ করিবে, পরে 

সেই অধিল পাপনাশক নারায্ঃণের মধুময় লীলা কাহিনী 'বর্ণন! 

করিয়। মদীয় স্ষ্টির রক্ষা বিধান কর। 'ভগবান্ হরির নিষুণকীর্তি লইয়াই..এই 

কাধ্য হইবে, যতদিন গগনমগ্ডলে চন্ধ কুর্ধা দেদীপ্যমান থাকিবে, ভতদিন রামায়ণ, 

হইতে রামরূপী বিষুঃর কীর্তি ঘোষিত হর্বে। এ 



২৩৮ উদ্সব।' 

যেমন তরঙ্গাফিত বিপুল বলাহুক গর্জন করিতে করিতে গগন মণগ্ডলে তিরো+ 

হিত হয়, সেইরূপ মহ!মন রূপ ব্রহ্মা বাল্ীকিকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়া 

টিভাকাশের স্বরূপে, চিদাকাশে অন্তহিত হইলেন। 

_.. নারদ, নিষাদ, ও ব্রঙ্ধা, কর্তৃক 'নুপ্র।ণীত হইয়া, অ।দিকবি পুস্তক রচনা, 

করিবেন স্থির করিলেন। : 

মহুধষি ব'লীকি যোগবলে তাহাদের হান্ত, আলাপ ও ভাব সমস্তই যাছ। 

গ্রতাক্ষীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি শ্রোকগ্রথিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, 

“কলির জীন অল্প 'আয়াসে যাহাতে পরলোকে গতিলাভ করিতে পারে, বাল্সীকির 

রামায়ণরূপ স্থুধার স্তবক নিতরণ সেই জন্ত। তখন উদারদর্শন পবিস্রাত্ম! 

বান্ীকি, বশশ্বী রামের যশস্কর রামায়ণ কাবা, ঈদৃশ করুণ রদ পুর্ণ শ্লোকে রচন! 
করিতে ইচ্ছ! করিয়া, পুর্বে তাহ! হৃদগম্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রাগগ্রা কুশাসনে 

উপবেশনাস্তে চিন্তকে পরমপদে যুক্ত করিয়া তর্বুস্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 

মহামুনি আপন আন্তরে সমাধিস্থ হইয়া, ভগৰানের সমস্ত লীলা, অতীত ও ভাবী 

বিবরণ, করস্থ আমলকীর শ্ঠায়, »পাণাবমলকং যথা” দর্শন করিলেন। 

মহামতি বাল্সীকি ধ্যানস্তিমিত লোচনে, মোগবলে অভিরাম রামের সমস্ত 

লীলা, সুন্দর ও নুস্পষ্টরূপে প্রতাক্ষ করিয়া, 

“কামার্থ গুণসংঘুক্তং ধর্মার্থ গুণ বিস্তরম্ 

সমুদ্রমিৰ রত্রাঢাং সর্বশ্রতি মনোহরম্”। 

তৎসমুদয় ধন্ম কান অর্থ রূপ গুণ সংযুক্ত, সমুপ্রের গ্ভায় রত্ুনছল এব সকলের 

শ্রুতি মনোহর গ্রবন্ধে গ্রাকটিত করিনে উগ্ভত হইলেন। 

| শ্রীভরত লেখিক|। 

গীতায় সাম্যোগ। 
সম্ শব্চের উত্তর ঝা প্রত্যয় করিয়া সামা পদ সাধত তইয়াছে। ইঞছার অর্থ 

সমতার ভাব, গীতায় শ্রীভগবান্ অজ্জুনকে এই মহাসাম্যভাব লাভ করিবার জঙ্ট 
'বার-রার উপদেশ ক রয়াছেন। কি কর্মযেগী, কি জ্ঞানী, কিধ্যান যোগী, কি তক্ত' 

সকলেই স্ব দ্য সাধনার সমুন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া এই সমতা অস্তরের অস্তরতম 
প্রদেশে অগ্ভব করিয়! থাকেন, গ্রীভগবান 'অন্জুনকে- সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ, 
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লাভ, অলাভ এন সকল দ্বন্ব ধর্মের অতীত হইতে বলিলেন এবং এ গুলি নীরবে 

সহ রে শিক্ষা! দিশেন-__ 

, সুখ ছুঃখে সমে কৃত। লাভালাতৌ গা গয়ৌ ততো যুদ্ধ | বজাস্থনৈবং 
পাপমবাপ. রে “মাত্রাম্পূর্শাস্ত কৌস্তেয় শীতোষ্ সুখদুঃখদ।: | আগমাপায়িনো২- 

নিত্যান্তাং তিতিক্ষম্ব ভারতঃ” | 

এই শীত, উঞ্ণ, স্থথছুঃখ সকলই ইন্দ্িয়ের সহিত বিষয় সংযোগে উৎপন্ন । 

যিনি “সমছুঃথনুখ ধীর দন্দাতীত হইতে পারিয়াছেন তিনি অমৃতত্ব লাভ 

করিয়'ছেন। যদি কেহ সকল ইক্ছিয়গুলিকে অস্থম্খ করিয়। ইন্দ্রিয় গ্রামের 
নিয়ামক হৃষীকেশকে সদাসর্বদ! শ্রবণ মনন দ্বারা সেবা করিতে যত্রবান হয় 

তাহ'লে তাহার মন স্বতঃই কোন্ এক অপ্রাকৃত চিম্বায় আনন্দধামে. বিরাজ 

করিবে এবং বাছিরের বস্ মনের উপর কার্যা করিতে পারবে না। 

জ্ঞানী অতন্নিরযণ দ্বার! সমস্ত বিশ্বকে স্বপ্রবৎ জানিয়া “একমেবাদ্ধিতীয়ম্, 

ব্র্ধকেই তত্বমস্ত।দিলক্ষণযুক্ত বেদান্তপাকা "আশ্রয় করিয়া ভব বিচারে নিযুক্ত 

থাকেন; ধ্যানযোগী পরবৈরাগা আশ্রয় করিয়া চিত্তবুত্ত নিরোধ করিয় ধ্োয় 

পরমাত্মার প্রগাঢ় ধ্যানে রত হন, ভক্ত পরম অনুরাগে 'জানন্দঘন শ্রীভগবানের 

শরণাগত হইয়া এই অনন্ত কোটি জীব পুর্ণ জগৎ তাহারই শক্কি ভাবিয়। সকলের 
মধ্যেই তাহার বিকাশ দেখিতে পান । এই সকল নান পথের' সাধকের সাধন 

মার্গে তারতম্য থাকিলেও চরম অবস্থায় সকলেই এ সাম্য ও গ্রশাস্তি লা 

করিয়। থাকেন। শ্রীভগখান্ স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন, 
“ছুখেঘন্থদিপ্রমন1ঃ স্থখেন্্ বিগতস্থহঃ, বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্ভিতথীন্ঘুনিরুচ্যতে' 

'যঃ সব্বত্রানভিশ্নেহস্তন্তৎ প্রাপ্য শুভাশুতম্ নাভিনন্দতি ন দ্বধেঠি তশ্ত প্রজ্ঞা 

প্রতিষ্ঠিত” । | | 

এখানেও সেই সাম্যাবস্থ। লক্ষ্য করা হইয়াছে, মনকে এমন ভাবে বহিবিষয়ে 
দোষা[নুদন্ধান করিতে শিখাইয়! প্রত্যাহরণ করিয়া! আনিতে হুইবে যে বাহিরের 

শত ঝঞ্চাবাতেও যেন হ্ৃদগ্জ প্রশান্ত সাগরের মতষ্ট অক্ষুব্ধা, অতরঙগায়িত অবস্থায় 

থাকে । জ্ঞানযোগে এই সমতারূপ পরাবস্থা উল্লিঞ্জিত হইয়াছে, যথা, 

'যদৃচ্ছালাভসস্তষ্ট। ছন্বাতীতে! বিমৎসরঃ” সমংসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন 

নিবধ্যতে? | | 
: ব্রি কোন কর্ম ফলানুসন্ধান পূর্বক করা যায় তবে তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে 
কারণ কন্ধে সাফল্য লাভ করিলে আনন্দ এবং বিফল মনোরথ হইলে ছুঃখ 
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অপরিহার্য; কিন্ত যদি বর্তৃত্বাভিমান শৃন্ত হুইয়! প্রীভগবানের প্রীতির জন্য 
অনাসক্ত হইফু কর্ধ রুত হু তবে সেই কর্থুই কর্ণক্ষয়ের সহায় হইবে এবং 

কালে 'ভগবং প্রসদে আত্মজ্ঞান আনিয়া দিবে। সেই জন্ত সিদ্ধি অসিদ্ধির 

দিকে দৃক্পাত না করিয়। কার্য ফল ভগবৎ চরণে সমর্পণ করিয়া স্থথে ছঃখে 

চঞ্চল না হইয়া কেবল কর্তবাবোধে যিনি কম্ম করিয়া যান, তিনি পদ্মাপঞ্জের মত 

জলে থাকিয়াও নিলরিপ্ত থাকেন। 

সন্ন্যাস যোগেও মহাসাম্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছে_যিনি প্রকৃত জ্ঞানী 

তাহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে । 
“বিষ্াবিনয় সম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গবি হন্তিনি শুনি চৈব স্বপাকে চ পপ্ডিতাঃ 

সমদর্শিনঃ : 

জ্ঞানী সমদর্শী_ত্াহার শুভাগুভ, সদসং ফোনটাঙে ভেদবুদ্ধি নাই তাই 
চগ্ডালে ও ব্রাঙ্মণে কোন প্রভেদ দেখেন না কারণ তিনি ব্রাঙ্গীস্থিতি লাভ 

রিয়া জানচক্ষুর ঘর! সমস্ত বিশাল ব্রন্ধাুকে ব্রন্মময় দেখেন। যখন সকলের 

মধ্যেই এক ভূম! ব্রহ্গদত্বা বিরাজিত তখন কা্ার প্রতি দ্বণা করিবেন, কাহাকেই 

বা আদর করিবেন? যোগীও যখন তৈলধারাৰ মত নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের 

একতানত। দ্বার! ধ্যেয়বস্তর সহিত তাদাত্মা প্রাপ্ত হন তখন দেখেন-_ 

'সর্বভূতস্থমাজ্মানম্ সর্বভূতানি চাত্মনি ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদর্শিনঃ' 
তিনিও তখন সমগ্র বিশ্বে এক অন্তর্ধামীরূপ সাক্ষী পুরুষের সত্তান্থভব করিয়। 

সাম্যভাব প্রাপ্ত হন । প্রক্ণত যোগীর লক্ষণ শ্রীভগবান্ বলিলেন, 

'আত্মোপমোন সর্বত্র সমংপশ্ঠতি যোহর্জন স্থথং বা যদি না দুঃখং স যোগী 

পরমে। মত£। 

এই সাম্যাবস্থ! লাভ করিলে পৃথিবীর কোন বন্তই মানুষকে ক্লেশ দিতে 

পারিবেন! এ অবস্থ! প্রাণ হইলে মনে হবে-_ 

'যং লন্ধাচাপরং লাভং মণ্ততেনাধিকাং তত । 

স্থতরাং তখন ত্রিবিধ ছুঃগ্রের আন্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে এবং শাঙ্থতী শাস্তি 

অন্কভব হুইবে, যখন সাধন পথে সম্যক প্রকারে অভ্যান ও বৈরাগ্য দ্বার! 

খতস্তরা গ্রজ্ঞ! প্রতিঠিতা হইবে ও হৃদয় হইতে হিংসার বীঞ্জ আমূল উৎপাটিত 

হইবে তখনই মৈত্রী, সত! গ্রত্থতির আবির্ভাব সম্ভব । সেই জন্ত বিজ্ঞানুযোগে 
ভগবান বলিলেন, 
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'ষেযামস্তগতং পপং জানানাং ুণা কর্ম মূ তে ঘন্ছ মোহ নিম্মুক্তা ভজন্তে 

মাং দৃঢ়ব্রতাঃ: 

সম্যাবস্থ। লাভ ন| হইলে একাস্তিকী পরাভক্ষির আবির্ভাব সম্ভব হয় না। 

মোক্ষযে।গে কথিত হইয়াছে, 

ব্রহ্গভূতঃ প্রসন্নাক্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মন্তুক্তিং 
লভতে পর।ম.। ৃ 

তাহ! হইলে মামরা দেখিলাম যে, সকল সাধনায় শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইলেই এই 
॥ মহীশান্ত সাম্য ভাব অনুভূত হয়। 

_.. অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বার! যখন উত্তম ভক্ত শ্রীভগবানের সেবাপরায়ণ হন 
তখন তাহারও এ অবস্থ। যথ।-_ 

“তুল্য দিন্দাস্ততি মেীনী সম্ধষ্টে! যেন কেনচিৎ, 
'যে। ন হাধ্যত ন দ্বেষ্টি ন শোচতি নকাজ্জতি শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান 

যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ, "সম: শত্রো চ মিত্রে চ তথ। মানাপমানয়োঃ শীতোষ্চ সখহঃখেষু। 

সমঃ সঙ্গনিবর্জি তঃ+ 'অেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ নির্মমোঃ নিরহ্ার | 

সমছুখঃসুখঃ ক্ষমী' 
জ্ঞানের অবস্থাও এইরূপ, “সংনিয়ম্যেন্দ্িয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয় ইত্যাদি । 

ক।রণ তত্বজ্ঞের দৃষ্টি পৃথিবীর স্থৃুলাবরণ ভেদ করিয়! সকল বস্ততে সুঙ্মাদপি ক্ঙ্ 

ব্রহ্গসত্ব। দেখিতে পায়, যথা, 

“লমং সর্বেষু ভূতেষু তি্স্তং পরমেশ্বরং বিনশ্ঠৎস্ববিনশ্যন্তং ষঃ পহাতি স 

পশ্ঠতি' । ্ 

ষাহার৷ এইরূপ সমদর্শী তাহারই আনন্দ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ যথা! - 

'সমং পগ্ঠং হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ নহি নস্ব্যাত্মনাক্মানং ততোধাতি পরাং 

গতিং, 

তুরীয় অবস্থা! প্রাপ্ত না হইলে এই সাম্য সগ্যগন্থভব হয় ন! যথা 

“সমদুঃখনুখ স্বস্থং সমলোষ্টাশ্চকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তল্য নিন্দাস্ম 

ংস্ততি, 'মানাপমানয়োস্তল্য স্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়া সর্ববারস্ত পরিত্যাগী গুণাতীতঃ 

স উচ্যতে” | 

এইরূপ গীতা৷ হইতে প্রায় প্রত্যেক অধ্যায় হইতেই সাম্যাবৃস্থাম্চক বাকা 

উদ্ধ তির যাইতে পারে এই একাত্মক সমতার ভাবই যে পাত্বিক তাহ। জবার 

নিজমুখেই বলেছেন, 
১ 



হস্ত উৎসব । 

_. শর্কুডিতেু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে অবিতক্তং বিভক্কেধু তজজ্ঞানং বিদ্ধি 
 সাত্বিকম্। , 

এইরূপ শুদ্ধ সত্বে ঘখন উত্তম ভক্তের মন প্রাণ ভরিত হুইয়।৷ থাকে তখনই 

আত্ম গ্রসা্দনী ভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণরূপে 

অবগত হন কারণ, ভগবদ বাক্য এই--ভক্ক্যাহম্ “একয়৷ গ্রাহা, ভক্ত্যামাং 
অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাশ্মি তত্বতঃ ততোমাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরং, 
ভক্তা। লত্যস্নন্য়া” ভক্তাত্বনন্তয়া শক্য অহমেব বিধোহ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষটঞ্চ তব্বেন 

. প্রবেইঞ্চ পরস্তপ'। এইরূপ ভক্তির দ্বারাই যে তিনি স্থখলভ্য তাহা! গীতার 
অরে অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে । 

ধিনি শ্রীভগবানের চরণে পরম অনুরাগে সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন করেন এবং 

তাহার অসীম করুণ।য় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়। তাহারি দিকে চাহিয়া! জীবন অতিবাহিত 
করিতে পারেন তাদৃশ নিত্যযুক্ত ভক্তের ভী'র শ্বয়ং ভগবানই বহন করিয়। থাকেন 
“যোগক্ষেমং বহামাহং ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহা সুম্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে 

জং ঘের মৃত্যু সংলার হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত তাদৃশ মহাভাগবত আদৌ 
বয় বত্ববার্ণিহয়েন না কারণ তগবান্ বলিয়াছেন, 

“অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যাযস্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধ'ত|। মুতুাসংনার 
সাগরাৎ। 

ভক্তের পতন নাই, “কৌন্তেয় প্রতিজানীছি নমে ভক্তঃ প্রণস্ততি” ৷ তিনি 
ক্রিগুণের পারে যাইতে সক্ষম, 

'মাঞ্চসোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে স গুণান্ সমতীত্যৈতান' ইত্যাদি 

বাক্য তাহার সাক্ষ দিতেছে । এপ ভক্ত যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ- যোগীনামপি 

সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মন! শরদ্ধাবন্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমে! মত, | 
সমন্ত গীতার মধ্য দিয় কোথাও বা! প্রকাশ্য রূপে কোথাও বা অন্তঃসলিল! 

ফন্তর মত একটি ভক্তির আ্োত তর তর বেগে বহিয়! চলিয়াছে। টীকাকার 

কেশরী শ্রীধর স্বামী গীতার মোক্ষ ষোগের “মন্মনা ভব মদ্তক্কো! মদ্যাজী মাং 

নমস্কুরু' ইত্যাদি শ্লেরকের টাকায় লিখিয়াছেন যে অতি গম্ভীর গীতাশান্ত্র সবিশেষ 

পর্যযালোচন! করিতে অক্ষম জীবের প্রতি পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাহার 
সার--গুহ হইতেও গুহৃতম বাক্য বলিয়াছেন । এই বাকটা আর কিছুই 
নহে, কায়মনোবাক্যে শ্রাীভগবানের চরণে শরণাগতি। তাহ! হইলেই দেখ! 

গেল যে সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া বিধি নিষেধের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া 

_ ভ্ীতগবানের চরণে সর্বাস্তকরণে শরণাগত হওয়াই গীতা-শান্তরের উপদেশ | 
3 ঃ | শ্ীবিভাষ প্রকাশ গঞ্পোপুধ্যা এম, এ 



শ্রীসদাশিবঃ 

শরণং 

শিবরাত্রি ও শিবপূজ1। 
( পূর্বানুবৃত্তি) 

বত্তা1--যিনি সাংসারিক সুখ দাতা, যিন্ন দারিদ্র, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক 

বাঁধ! দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়, সংসার হইতে মুক্ত করেন, 

'অপরিচ্ছিন্ন সুখে স্থথী করেন, তিনি “শিব”, এই সকল কথা শুনির়! তোমার কি 

মনে হচ্চে, তোমাকে আমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি আমার এইরপ 

প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলে, "শিব সাংসারিক সুখ দাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিক্প বা 

নিত স্থখেরও বিধাতা, আমি কি এই কণার অর্থ বুঝিতে পরি 1 ছঃখের অত্্ত 

নিবৃত্তি এযাবৎ কখন হয় নাই, কখন অপরিচ্ছিন্ন ব! নিত্য স্থথের দর্শন পাই নাঃ 
অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যন্থথ কিরূপ সামগ্রী আমি তাহা জানিনা । “্ধঞ্ের অভাব 

শিব দূর করেন,” “ব্যাধির যাহুনা, শিব নিবারণ করেন,” ”শিব সর্বহঃখের নাশ 

করেন,” এই সকল কথ। আমার কাছে অর্থশূন্ত বলিয়াই, বোধ হইতেছে”। 

তোমার মুখ হইতে আমার প্রশ্নের এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর শুনিগ্না, আমি 

অত্যন্ত 'আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমার উক্ত প্রশ্নের তোমার মত বালিকার 

মুখ হইতে আমি এই প্রকার উত্তরই আশ করিয়াভিলাম। তুম বলিয়াছিলে, 

“মানুষ বিগ্া, ব্াযবস!, কৃষিকার্ধ্য, শিল্প প্রভৃতি ছ।র! অর্থ উপার্জন করে, চিকিৎসক 

প্রদত্ত ওষধ সেবন করিয়া, রোগমুক্ত হয়, ইহ! জানি, কিন্তু *শিব সর্বপ্রকার 

দুঃখের নাশ করেন,” একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্ে।দয় আমার এখনও হয় 
নাই। "শিবই যে, সর্বপ্রকার হুঃখের নাণ কর্তা এবং তিনিই যে, নিখিল লনুখ 

বিধাতা”. করুণাময় শিবের কৃপায় এইবার তোমার এই কথা বুঝিবার গনি 

হইবে। 

কলষিকার্ধা দ্বার ধন হয়, বিছ্যা দ্বার! ধন হয়, মানুষ ব্যবস! করিয়। ধনবার্ হয়, 

শির ঘারা ধন প্রাণ্ড হইয়া থাকে। ধনলাভের এই সকল উপায়ের তত্বানুসন্ধান 

করিলে, তোমার বোধ হইবে, সর্বশক্তিমান্ করুণাময়, :শিবই, এই সকল 

উপায়ের মূল কারণ। | : 

জিজন্থ--ধনোপার্জনের এই নকল এর কিরূপে তথ্থানুসন্ধান করিব ? 



৪৪ উত্সব, 

.শিবই ্ রীধিকাধ্্যাদি ধনল।ভের উপায় সমূছের মুল কারণ কেমন করে তাহা 
উপলবি হইব? 

বন্ত।-_বিচার দ্বারা 'তাহ! বুঝিতে হইবে, বিচারশন্কি তে।মাকে বুঝাইয় দিবে, 

কষিকা্ধযাদির শিবই মুল কারণ। পূর্বে বলিয়াছি, যথারীতি বিচার ন1 করিলে 
কোন বিষয়ের সত্ব দর্শন হয় না। 

জিজ্ঞ।স্ু-_কিরূপে বিচার করিব, তাহাত আমি জানিনা, আমকে বিচার 

করিতে শিখাইয়া দিন। 

বন্ত1--কৃষিকার্য্য দ্বার! ধান্তাদি শশ্ত উৎপন্ন ভয়। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, 

বীজ বপন করে। কৃষক কি, বীজ উৎপাদন করিতে পারে ? কৃষক কি ভূমিকে 

বীঞোংপার্দিক। শক্তি দিতে পারে ? কৃষক বীঞ্জ বপন করিল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না, 

কষকের কি, বৃষ্টি করিবার শক্তি আছে? প্রচুর ধান্ঠাদি শস্য জন্মিয়াছে, কলঁষক 

আনন্দে নাচিতেছে, 'ল্পদিনের মধ্যে শহ্য পাকিবে, বহুধন লাভ হইবে, এই 

লিকার আশাুক্ত হৃদয়ে কৃষক দিন কাটাইতেছে, এমন সময়ে প্রবল ঝড় হুইল, 
সব শসাঞ্স্ হইয়! গেণ, অথব! শলও ( পঙ্গপাল) গণ শসা খাইয়া ফেলিল। 
ঝড়কে নিবারণ করিবার শক্তি কলুষকের নাই, পঙ্গপাল হইতে শস্য বাচাইবার 

ক্ষমতা ও, তাহার নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, যিনি ভূমকে শস) উৎপাদন 

করিবার শক্তি দিয়ছেন, যিনি ঝড়, পঙ্গপালকে নিবারণ করিতে পারেন, 

অন্তান্ঠ বিশ্ব হইতে শসাকে বাচাইতে পারেন, তিনিই কি কৃত্ষিকার্ধযা নিষ্পত্তির, 

ধান্ঠাি শস্যোৎপন্তির মূল কারণ নহেন ? 
 সর্বেশ্বর, সর্বকাধ্যের পরম কারণ, মঙ্গলময় শিব, ভূমিকে শস্য উৎপাদন 

করিবার শক্তি দিয়াছেন, বীজের অস্কুরোৎপাদিকাদি শক্তি শিন গ্রদান করিয়।ছেন, 

যথাসময়ে, যথা গ্রয়োজন বৃষ্টিপাত, সর্বশক্তিমান কল্যাণময় সর্বকর্ণসাঙ্ষী শিবের 

ইচ্ছাধীন, জীবের শুভাশুভ কর্্মানুসারে কর্মফলদাত1 শিব, পক্জন্তরূপ ধারণ 

করিয়া, বৃষ্টি গ্রদান করেন, জীবের কর্মানুমারে যুগপৎ স্তায়বান ও ক্রণাসাগর 

শিব, ঝড় রূপে শপ্যাদি নষ্ট করেন। অতএব শিব কৃষিঝাধ্য| দির মূল কারণ। 
্ননঙগধ বি ও পির দ্বার! ধনার্জন করে, তুমি ইহাই জান, অথন! কেবল তুগি 

(কেন, মানুষের মধ্যে জনেকের তাহাই দৃঢ় ধারণা, কিন্ত বিচার করিলে বুঝিতৈ 
'পারিনে, শিবই নিষ্ডিল বিস্ঞ। ও শিল্পর মূল প্রন্থতি, শিন বেদ বা শব্দরূপে 

সর্ববিদ্তার, . অখিল, শ্রি্ন কলাব আদি উপদেষ্টা (৭্স| সর্বববিগ্ঠা-শিক্পানাং : 

চোপবদ্ধনী। ভথস্ঞররভিনিষ্পতট। সর্ধং বন বিভজাতে ॥৮--বাক/পদীয় )। 



০৯ 

শিবরাত্রি ও শিবপুজ! ৷ ২৪৫ 

শিব যদি বেদরূপ আগ্ধমুস্তি ধারণ পূর্বক, জ্ঞান-বিজ্ঞ।ন প্রদান ন ্টরিতেন, 
তাহ! হইলে, ত্রিভূবন 'অন্ধ ও মুকবৎ হইত, তাহ! হইলে, কেন ক্ষখন জ্ঞান- 
বিজ্ঞানবান্ হইতে পারিতনা, শিল্পকলার আবিষ্কার ও উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ 
হইত না। * মার্কণ্ডেয় হূর্গা সপ্তশতীতে উক্ত হইয়াছে, চতুঃষষ্টি কলাধুক্ত 

সমস্তবিগ্া জগন্মাত৷ সর্কেশ্বরী শিনা বা দুর্গারই অংশ, শিব লা দ্র্গাই বুদ্ধি 

( নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান ) রূপে সর্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন (প্বিদ্তাঃ সমস্তান্তব 

দেবি ভেদাঃ * * * সর্বস্য বুদ্ধিরপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে 1৮-_ দুর্গা সপ্তুশতী )। 

অতএব যে বিগ্যা-শিল্পাদিকে, তুমি ধনপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া জান, সেই বিস্তা- 

শিল্পাদির শিবই মূল কারণ। ব্যবসা দ্বারা ধনলাভ হয় বটে, কিন্তু ব্যবসা যে, 

সফল হয়, ব্যবসায় যে ক্ষতি হয় না, তাহার কারণ কি, তাহ তুমি যথাযথ ভাবে 

বিচার কর নাই। সর্ব প্রকার কার্ধ। পিদ্ধির সন্ধদ্ধি, হিতাহিত বিবেকশক্তি, মনের 
একাগ্রতা, গ্রযত্বের অশিথিলতা, ভধাবসায়ের দুঢতা এবং শুভ প্রারক, লাপাত 

দৃষ্টিতে ইহারাই কারণ বলিয়৷ বোধ হয়, সাধারণ সিদ্ধতত চিন্তকেরা ( অগুত 
. গ্রারন্ধ ছাড়। ), ইহার্দিগকেই সাদ্ধির হেতুরূপে অবধারণ করিয়া গ্বাকেন। 1? 

ভাল করে বিচার করিলে অনুভব হইবে, শিব বা শিবার (পরে বুঝাইব শিব, 

বা “শিবা” ভিন্ন নাম হইলেও ভিন্ন পদার্থ নহেন) তন্তুগ্রহই সর্বগ্রকার কার্য 

সিদ্ধির মূল কারণ। শিব বা শিবাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) রূপে সর্বজনের 
জয়ে বিদ্মান ছে: বেদে, বেদাঙ্গ রত ভি এইরূপ, এতদ্বার 

পি পর ৮... ৮০ ২ শি শি শালি শাীশিশ ৮ শশা শত 

* *সাক্ষাদ্ভবান্ যদি বিধ।য় মুত্তিমাগ্াং ৷ তত্বং নি তদ্বদিষ্যদতো! ইতিগুহাং। 

নাজ্ঞম্তত ত্রিভুবনং প্বমন্ধমূক কল্পং। সমস্তমসমঞ্রসতাময।স্তৎ ॥*-_ 

| অগমরহস্য স্তে।ত্র 

+ মনের একাগ্রতা, প্রযত্বের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়ত, এতদ্বার! 
আমি নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ হইব, এবন্প্রকার “ঞব বিশ্বাস ইহারাই সাধারণতঃ 

সিদ্ধির (380998৪ ) কারণ রূপে বিবেচিত হইয়া! থাকে । অনুকূল প্রারবের 
দিকে আধুনিক বৈজ্ঞান্কেরা দৃষ্টি শিক্ষেপ করেন না, ঈশ্বরের অন্ুগ্রহকেও 
ই'হার! সাধারণতঃ সিদ্ধির কারণ বলিয়া শ্বীকার করেন না। স্থল দর্শিতাঁই, 

বিচার শক্তির সমীচীন বিকাশাভাবই ইহার কারণ। 
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২৪৬ উত্সব । 

এই কী অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এন্প্রকার নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবত।কে 
(*শ্রদ্ধ। শুনধ্রাৎণ_নিরুত্ত। “এবমেতদিতি বা বুদ্ধিরুৎপছ্ধতে, তদধিদেবতা 

ভাবাখ্য! শ্রদ্ধোত্যুচ্যতে ।*__নিরুক্তভাষ্য ) সর্বগ্রকার গ্রবুত্তির, সর্বপ্রকার 

সিদ্ধির নিদান রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব ব্যবসা! সিদ্ধি যে, শিবের 

অস্পুগ্রহাধীন, তাহাতে কোন »নেহ নাই। এ সম্বন্ধে যে সকল সংশয় উঠিয়| 
থাকে, যথার্থ ভাবে বিচার করিলে, সেই নকল সংশয়ের নিরাস হয়। তুমি যে 
কোন কন্খু করিতে প্রবৃত্ত হও, শ্রদ্ধা-__এই কর্ম করিলে, আমার এই ফল লাভ 

হইবে, এবন্প্রকার দৃঢ় বিশ্ব, যে, তোমাকে তৎকর্্ম করিতে প্রবস্তিত করে, 
তাহ! বোধহয়, তুমি বুঝিতে পার। এঁশব', শ্রদ্ধা রূপে জীবকে কন্ম করিতে 

প্রেরণ করেন, শিবই শ্রদ্ধার অধিদেবত।, শ্রদ্ধার অন্তর্ধামী। চিত্ত বিশুদ্ধ না 

হইলে, কল্যাণময় শিবের আদেশ, মানুষ যথার্ঘস্ভাবে বুঝিতে পারেনা, "শিব কি. 

করিতে বলিতেছেন, অশুভ পরার বশতঃ ঝ্রনুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। 

চকু বিমল হইলে, অণুভ প্রারন্ধ, সিদ্ধি পঞ্থে গ্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান ন| 

হইলে, মঞ্সময় শিবের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে, মানুষের সর্বকার্য্যই 
সিদ্ধ হইয়। থাকে, তাহাকে কখন বিফল মনোরথ হইতে হয়না । অতএব বল! 

ধাইতে পারে, শিবই বাবসাতে কৃতকরর্য হইবার মুল কারণ, তাহার অনুগ্রথ 

ব্াতিরেকে কেহ কর্দফল লাভে সমর্থ হয় না। সীতা উপনিষদে 

উক্ত হইয়াছে, সীতাই ( সীতা ও গৌরী, বা সীতা ও শিব এক পদার্থ, 

ইহা স্মরণ করিও) কল্পবুক্ষ, সীতাই কামধেনু, সীতাই চিন্তামণি, 
শু্ঘ-পন্প-নিধ্যাদি নবনিধি, সীতাদেবীকে আশ্রয় করিয়। আছে, সীঙা1দেবীর 

ভোগশক্তি, জীবের ভোগার্থ ভোগরূপ করবৃক্ষা্দিরূপে আবিভূতি হইয়। থাকেন 
(*ভোগশক্কি9োগ রূপ। করপরুক্ষ কামধেনুচিস্তামণি শঙ্ঘপন্ম নিধ্যাদি নববিধি 
সসাশ্রিতা * * *- সীতোপনিষৎ )। «শিব যে, দরিত্রের অক্ষয় নিত্য কোষা- 

গর” এইবার তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিন। 

“্ধনকে” মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন!, বসুন্ধরা যে, বন্ন্ধর! হইয়াছেন, 

নর অনুগ্রহই তাহা'র মূলকারণ। জীব কর্ম করে, ঈশ্বর ফল দান দ্বারা. 

তাজঠকে অনুগৃহীত করন । ভ্তায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গোতম এই সত্য জানা- 

ইবার নিমিত্ত বণিক্কছেন, 'ঈশ্বরই কর্মফল প্রাপ্তির কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
ব্যতিরেকে কাহার শান্তি হয়না (“ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্্মফল্যদর্শনাগ ॥” 

। *_ ন্যায়ার্শন' ৪) 



শিবরাত্রি ও শিবপৃজ। 000,২৪৭, 

জিজ্ঞান্থ-__আমি বথাশক্তি মন দিয়া, আপনার উপদেশ শুনিতেছি, পৰ 
কর্বিতে না পারিলেও, আপনার এই সকল কথ! শুনিয়া, আমার এষ্কতিমাত্র জাত 
"ও আনন্দ হইতেছে । আপনার উপদেশ শুনিতে, শুনিতে আমার মনে তুই 

একটী গুশ্ল উদিত হইয়াছে, আদেশ প।ইলে, জিজ্ঞাস! করি। 

বক্তা--যাহ! জ।নিবার ইচ্ছা হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহছ। গ্রিজ্ঞাসা কর। 

জিজ্ঞান্র__মানুষ কর্ম না করিলে, *শিব” কি তাহ৷কে ধনাদি দেন? 

কন্ম না করিলে কি ফল প্রাপ্তি হয়? কন্খী না করিলে, যদি ফলপ্রাপ্তি 

না হয়, ভাছ! হহলে, শিবকে কর্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিব কেন? 

তাহ! হইলে, কর্ম, নিজ স্বভাবেই ফল প্রসব করে, এই কথা না বলিৰ 

কেন? যদ্দি কেহ ধনাদির জন্ত কর্ম না করিয়া, একাস্তমনে কেবল 

,শিবেরই পুজা করেন, তাহা হুইপে “শিব কি, তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত, 
তাহার অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করেন ?. কোন কৃষক যদি, শিবের শরণাগত হয়, 

ঠাকুর! যথাঁদময়ে, ষথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, যেন ঝড় হয়না, যেন প্রি! 

বৃষ্টি হরনা, ঠাকুর! পঙ্গপালে যেন আমার শশ্ত খাইয়! ফেলে না”, শিবের 

কাছে এইপ্রকার প্রার্থন! করে, 'শিব' কি, তাহা হইলে, তাহার প্রার্থনা 

শ্রবণ করেন? তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন? শিবের পুজা করিলে তাহার 

শরণাগত হইলে, তিনি কি প্রতিকূল প্রারন্ধকে নষ্ট করেন ? | 

বক্তা-__স্ঠ।য়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতম তোমার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কতি- 

পয়ের সমাধান করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, “দেখিতে পাওয়া যায়, 

মানুষ কর্ম করিয়!, সর্বদ1, সর্বত্র কর্মের ফল পায় না) চেষ্টা করিয়াঞ্জ 
মানুষ যখন সর্বদা সর্বত্র চেষ্টায় ফল পার না, তখন বুঝিতে হইবে, মানুষের 
কর্মক্ষয় প্রাপ্তি পরাধীন, যদি তাহা! না হইত, তাহা হইলে, মানুষ সর্বদ] 

কর্মফল ভোগে সমর্থ হইত, তাহার ক্রিয়া কখনও নি্ষল হইত না । 

কর্ম করিয়া, তাহার ফল গ্রার্ডি হয়, এবং হয় না, এই উভয়ই দৃষ্ট 

হইয়। থাকে অতএব কর্মফল প্রাপ্ত পক্ষে “ঈশ্বর” কারণ। কর্ম না 

করিলে, ফলপ্রাপ্তি হয় না, ঈশ্বর কর্ম সাপেক্ষ, কর্্মানুসারে ঈশ্বর ফল রি 

থাকেন, জীব কর্ন করে, ঈষ্বর ফল দিয়া তাহাকে অনুগৃহীত,করেন। * ইহা 
পর তুমি প্রশ্ন করিবে, যে ভাবে যে কর্ম করিলে, তাহার: কল প্রাপ্তি হয়, সে 

* ন পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পতে: 1 তাযদর্শন ৪৯১২ 
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২৪৮ উৎসব। 

'ভীঁবে তৎকর্ম না৷ করিলে, তাহার ফল পাওয়! যায় না, শক্তির অভাব বশত: 

আগ্নক্কাদি ঘোর নিবন্ধন, অণুভ প্রারন্ধ ব! পূর্ব কর্শের প্রতিবন্ধকত। হেতু 

কর্ণের ফল প্রাপ্তি হয় না, কৃত কর্মের ফল পাইবার পথে এই সকল প্রতিবন্ধক * 

কারণ ন। থ!কিলে, অবগ্ত কম্মের ফললাভ হইয়া থাকে । অতএব ঈশ্বরের 
অনুগ্রহকে কর্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিয়! মানিবার প্রগ্নোজন কি? ূ 

উত্তর-__মানিবার প্রয়োজন আছে। পূর্ণশক্তিমান্, জীবের সদ! অন্ুগ্রহকারী, 
অশুভ পূর্বককর্ম্ের নাশকর্ত। কোন পুরুষ বিশেষ যদ্দি না থাকেন, তাহ! হইলে 
শক্তির অভাব, শক্তির অপূর্ণত| কি করে দুরীভূত হইবে ? তাহা হইলে শক্তিহীন 
কোথ! হইতে শক্তি পাইবে? অণুভ প্রারনের গ্রতিবন্ধকত। কিরূপে অপসারিত 

হইবে? পূর্ণ শক্তিমান্ জীবের মদ! অনুগ্রহকারী, অশুভ গ্রারন্ধের প্রতিবন্ধকতাকে 

অপসারিত করিতে সমর্থ, এতাদৃশ পুরুষ বিশেষ ন। থাকিলে, কাহার কদাচ 
শক্তির অভাব দূরীভূত হইত না, আলম্তাদি দোষের নাশ হইত না, অশুত পূর্ব 
কণধার। প্রতিহত ব্যক্তির কদ্দাচ কর্ম ফল প্রাপ্তি হইত না। 

অচেতন ব৷ বুদ্ধিহীন, কাচ বুদ্ধি পূর্বক কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না । 

'বাম্পীয় রথ ( কলের গাড়ী ) বাম্পের বল চলে বটে, কিগ্ত ইহ। আপন! হইতে স্থির 

হইতে পারেনা, চেতন-_বুদ্ধি বিশিষ্ট পরিচালক কর্তৃক নিয়মিত না হইলে, বাম্পীয় 

রথ কখনও যথ' প্রয়োজন ৯৮ স্থির হঃ.ত পারিত না। অতএব কন্ম 

বা বুদ্ধিহীন, জড়শক্তি, কন্মের কল দিতে পারেনা। জড় বা বুদ্ধিহীন শক্তি, 

স্বীয় যোগ্যতানুনারে কর্মী করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন্ স্থানে কন্ম 

গিত করিতে হইবে, কথন কোন্ স্থানে কর্ম আরম্ভ করিতে হইবে, বুদ্ধিহীন, 

জড়শক্তি তাহা জানেনা, স্ৃতরাং ইহ স্বতন্ত্র নে, ইহা! পরতন্তর। ধাহার কর্শোর 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (কর্ম আরম্ত করা এবং স্থগিত করা ) এট উভয়েই প্রভৃতা 

আছে, তিনি স্বতন্ত্র, তীহাকেই কর্তা! বলা যায়। কুঠার ( কুড়ুল ) বৃক্ষকে 

ছেদন করিতে পারে, অগ্নি, অন্ন পাক করিতে পারে, কুড়লের কাটিবার শক্তি 

আছে, অগ্নির পাক করিবার যে!গতা আছে, কিন্তু ইহার! আপনা হইতে গাছ 

প্রীদটিতে বা! অন্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে ন1, তাহ! করিবার শক্তি 

'ইাের নাই | মহর্ষি,গোতম এই নিমিত্ত বলিয়াছেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর কোর ফলদাতা, 

স্বতন্ত্র কর বা'ঝু্ধহীন জড়শক্তি, কাহার কিরূপ কর্ম, কখন কাহাকে ফল দিতে 
হইবে, কথর্নসকাহ রা ফর, র.বিপাক কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে 
পারে, না। “পুরুষের - কে ঈশ্বর ফল দিয় অনুগৃহীত করেন? এই স্থলে 



শিবরাত্রি ও শ্রিপৃজা 1, .. ২৪৯, 
অনুগ্রহ” শের অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার জন্ত চিট আমি তোমাকে: 
যাহা বলিলাম, তাহাই বলিয়াছেন, (“অপি তু পুরুষ কর্ণ ঈশ্বরোহমূগু!রি | 

€রাহনুগ্রহার্থঃ? যগ্ভথ] ভূতং যন্ত চ যদ! বিপাক কালঃ তগ্ধথা তদ| বিনিধুকি 
ইতি।৮- স্তায়বাস্তিক )। 

জিজ্ঞান্থ--এই সকল ছর্ববোধ্য বিষয় বুঝিবার শক্ত আমার নাই। “শিব, 

যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোধাগার, “শিব? যে, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, 

“শিব” যে, সর্বহঃখ ছরণ করেন, সর্বস্থখ প্রদান . করেন, আমি যাহাতে ইহা 
বুঝিতে পারি, দাঁদ। ! দয়া করে, আপনার ভ্ন্পবুদ্ধি রমাকে আপনি সেইভাবে 
তাহ! বুঝাইয়া দিন। 

বন্ত।--তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, আমি সেই ভাবেই, তোমাকে বুঝাইবার 

চেষ্টা করিতেছি । দেখ রম! ! শিব যে দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, “শিব, 

যে, সর্ববগঃখ হর্ত1, “শিব” থে, সর্বন্থথ বিধাতা, তাহ বুঝিতে হইলে, 'শিব কে, 

এবং ছুঃখ কিরূপে দূরীভূত হয়, কিরূপে সখ পাওয়া যায়, আগে এই সকল বিষয় 

যথার্থভাবে বুঝিতে হইবে, দুঃখ ও সুখের স্বরূপ কি, তাহ1ও ভাবিতে হঙ্থ | 

ধাহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, ধাহা হইতে সকল বস্তু উৎপর 

হয়, যাহার কোলে ধৃত হইয়া, নকল বস্ত্র অবস্থান করে, নিদ্রাভিভূত সন্তান যেমন 

জননীর অস্কে শয়ন করিয়া, ঘুমাইয়। থাকে, সেইরূপ প্রলয় কালে, মৃত্যু হইলে, 
সকল বস্ত ধাহার ত্রেণড়ে ঘুমাইয়া থাকে, যিনি সর্বত্র, সকলের অন্তরে, বাহিরে 

সদা বিরাজমান, অতএব যিনি কল্যাণময় তিনি “শিব” । পশিব” কে, তাহা 

বুঝ।ইতে যাইয়!, আমি তোমাকে যাহ! বলিয়াছি, ইহাই তাহার নির্গলিত অর্থ, 

তাহার সার । “শী” ধাতুর উত্তর “্বন্ প্রত্যয় করিয়া, “শিব” পদ সিদ্ধ হইয়াছে 

ধাহাতে বা যন্দারা সকলে শয়ন করে («শেতে হশ্মিন সর্বম্, শেতে হনেন বা”।-_ 

শব্দার্থ চিস্তামণি )। উণাদি বৃত্তিতে, যিনি শয়ন করিয়। থাকেন, নিদ্রাকালে সকলে 

যেমন নিশ্চেষ্ট হইয়া, স্থির হইয়৷ থাকে, 'শবঝুবৎ-_মড়ার মত হইয়া থাকে, সেইরূপ 

যিনি সর্কদ। নির্ব্বিকার,যিনি নিগুণ গুণাবস্থারহিত, যিনি সদ! শান্ত, তিনি “শিব”. 

“শিব” শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে (”শেতে তিষ্ঠতি নন্দঘতিভ্যাং ন বিকিয়ে, 

গণাবস্থা রহিত: শস্তঃ শিবঃ শু ভেপাদিবৃতি)। ঘিনি মঙ্গলময়, যিনি কপ 
যিনি সকলকে সুখী করেন, ধিনি সকলের কল্যাণ বিধা্রা, তিনি প্শিব রর | 
অভিধানে «শিব” শন্দের এই অর্থও দৃষ্ট হইয়! থাকে শিব সুষ্ঠ তদন্তত্তি। 

র্শপ্চ.। শিবয়তীতি বা তৎ করোতীতি গ্য্তাৎ পচা ৯ শ্ষীথ চিন্তামণি )।. 
৩ 



২৫৩ উৎসব। 

 জিজ্ঞান্থ-_-শব+ হইতে “শিব হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াছি, এই কথার 

কি-সর্থ দাদ? 

বক্তা-_*শিব', শববৎ নির্বিকার, স্বীয় শক্তি যুক্ত হইলে, সগুণ হইলে, ইনি 
জগতের সৃষ্টি স্থিত্য।দি কন্ধু নিষ্পাদন কারিয়া থ।কেন, শিবের--অথণ্ড 

সচ্চিদানন্দময় পরমাআ্মার 'সগুণ' ও “নিগুণ” এই ছুই অবস্থা । শিবের এই ছুই 

অবস্থাই নিত্য । শক্তিমান শিব, কদাচ শক্তি ছাড়! হইয়া! থাকেন ন!। 
জিজ্ঞন্থ--আমি যে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি ন৷ দাদ? 

বক্তা-_ইহাত তোমার শুনিঝ৷ মাত্র বুঝিতে পারিবার কথ৷ নহে রমা । 
জিজ্ঞান্ব__-আমি কি, ইহ! বুঝিতে পারিব? 
ব্তা--জগদ্গুরুর, বিশ্বের অনুগ্রহ শক্তির কৃপা হইলেই বুঝিতে পারিবে, 

জ্ঞানময় করুণাবরুণ[লয় শ্িবই যে, সকলের অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানালোক 
প্রদান করেন, শিব যে, তোমার অন্তরে, বাহিরে স্দা বিরাজমান আছেন রম] । 

আমার অন্তরে বাহিরে করুণা সাগর, জ্ঞানময়, জ্ঞানদাতা৷ শিব, সর্বদা বিরাজমান 

আছেন, শিবের কৃপায় তোমার যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সুদৃঢ় 

হইবে, শিবের কৃপায় তোমার যখন সর্বব্যাপি শিবের সর্বব্যাপি রূপ, দেখিবার 

দিবা নেত্র উম্মীলিত হইবে, (ফুটিবে), তখন তুমি, 'আমি কি, ইহা বুঝিতে | 
পারিব' ? আর এইরূপ কথ। বলিবে না। 

জিজ্ঞানু- আপনার এই প্রকার অশ্বাসবাণী, বস্ততঃ মুত সঞ্জীবনী, ইহা 
শবকেও “সঞ্জীবি৬” করিতে পারে । আমি ত শব" হইতে ৫ভন্ন নহি। 

বক্ত।-_রমা ! যদি তুমি ঠিক “শব” হইতে পার, তাহ! হইলেই, শিবের কৃপায়, 

তুমি "শিব হুইবে, তুমি ঠিক *শব' হইতে পার নাই। 
“আমার কিছুই নাই+, হে আমার সর্ব ! তুমি ছাড়! আমি “শব”, আমি অসং 

যখন তুমি এইভাবে আপনাকে “শব করিতে পারিবে, তোমার "আমি', ও 

*আমার' ভাবকে সর্বময়ের চরণে, তুমি যখন সর্বতোভাৰে ডুবাইয়! দিতে পারিবে, 
যেদিন তুমি ঠিক নিরভিমান হইতে পারিবে, যে দিন তোমার মন সম্পূর্ণরূপে রাগ- 
পরম রহিত হুইবে, সেইদিন, তুমি যথার্থ শবত্ব প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন “শিব? ও 

গণিরা* যে এক-_ অভিন্ন, তোমার 'এই জ্ঞানসুর্ধয, অবিষ্থা মেঘ মুক্ত হইয়া, উদ্দিত 

হইবেন। যথার্থ *শব' হইতে পারিলেই, শিবের কৃপা হয়, শিবের সস্তান 
জীব, পাশমুক্তীইরা, শিব? হইয়। থাকে, অবিরাম কল্যাণময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, 
শান্তিময়, অপরিষ্িন আনম শিবের সর্বাশ্রয় €কালে শয়ন কিয়, জীব 



শিবরাতি ও শিবু | ২৫১ 

পরমানন্দে বাস করে, আর তাহার আধি-ঝাধির ভয় থাকে না, আর সে মৃত্যুভগ্গে 
ভীত হয় না, আর.তাহাকে শোকাঁনলে দগ্ধ হইতে হয় না, ছুর্ভিক্ষের ইঘারা 
মূর্তি, মহামারীর হৃদয় গ্রকম্পক ভীষণ রূপ, দারিদ্র্যের অহ্থগ্ভ ছবি, আর তাহাকে 
উন্ধলিত করিতে সমর্থ হয় না। রমা! যথার্থ "শব হইবার চেষ্টা ও সর্বপ্রকার 

যোগ সাধনের, সর্বপ্রকার উপাসন! করিবার চেষ্টা, এক সামগ্রী। তুমি যখন 

তোমার চিত্ত বৃত্তি সকলকে একেবারে নিরোধ করিতে পারিবে, তখন তুমি 

জাগতিক দৃষ্টিতে “শব” হইবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে “শিন' হইবে, আত্মার স্বরূপে 
অবস্থান করিবে। | 

জ্জিজান্থ__'শিব' ও শিবা" যে অভিন্ন, আমাকে তাহ বুঝাইয়। দিন। 

বন্ত।--“শিবরাত্রি ও “শিবপুজা" বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব “শব ও 

“শিব” যে, অভিন্ন তাহাত বুঝাইতে হইবে, রম! যিনি "শিব", তিনিই “শব, 

যিনি 'শিব', তিনিই “রাত্রি, তিনিই 'ভূবনেশ্বরী' | “রাত্রি কাহাকে বলে, আমি 

যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি “শিবরাত্রি' কি পদার্থ শবরাত্রির শূষ্রে 
কেন এত প্রশংস। করা হইয়াছে, তাহ! অবগত হইরা, কৃতকৃত্য হইবে, “শিব'কে, 
রাত্রি” কোন্ পদার্থ, সম্যগরূপে তাহা বুঝিয়া, একটা শিৰরা'ত্রতে শিবের__ 

শিবযুক্ত শিবার-_পুজা করিলে, তোমার জম্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। 

“শব? হইতে "শিব? হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, সংক্ষেপে মাহা বলিলাম, 

আশাকরি, "থাহা! হইতে তুমি উহা! কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিবে । 

জিজ্ঞ!নু_-শিব', কে, আপনার কৃপায় এইন|র হাহা তাল করে, বুঝিতে 

পারিব, আমার এইরূপ আশ। হইতেছে, মনে হইতেছে যে শিবই যে, কল্যাণময়, 

শিবই যে, সর্ব হুঃখহর্তী, শিবই যে, সর্ধরোগের নিত্য ভিষক, শিবই যে, ভবরোগ 

বৈগ্ঞ, শিনই যে, দরিদ্রের অক্ষম নিত্য কোষাগার এইবার এই অমূল্য, এই অমৃত- 

ময় উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইব। “ঠাকুর ধথাসময়ে, ষথ। প্রয়োজন বৃষ্টি 
ধেন' হয়, ঝড় হইয়া, শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার শস্ত যেন নষ্ট ন| হয়, পঙ্গপালে যেন 

আমার শন খাইয়া ফেলে না, কৃষক যদি স্থদূঢ়, সরল বিশ্বাসের সহিত এই প্রকার 

গ্রার্থন। করে, তাহ হইলে, ঠাকুর তাহা শ্রবণ করেনঃ শরণাগত কৃষকের সর, 

গ্রার্থ। পূর্ণ করেন” । “যদি কোন ভাগ্যবান্ নিরস্তর শিবের পুজা করেন, শিবের. 

পু! ছাড়িয়!, অন্ত কাজ করিবার যাহার অবসর হয় না, ধাহার হৃদয়ে অঞ্রলতার 

ক্]ুলিমা নাই, সর্বশক্তিমান্ শরণাগত পালক, তক্ত-পালন তৎপর এজিব,” এতাদৃশ 

ডুজের কল ইচ্ছ! পুর্ণ করেন, যা! তাহার নাই, তাহাকে তাহ প্রদান করেন, 



স্হং . উতসব। 
স্বরংই তাহ! রক্ষা করেন, এই লমস্ত যে, মনতুলান কথা নহে, আমি একদিন 
বার্থ ভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে তি আমার এখন এই প্রকার আশা 

হইতেছে। 

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়! 

সর্ববান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই, 

জীবের সর্বব ছুঃখ দূরীভূত হয় । সর্ব কর্মতাগ 
পূর্বক শিবের ( ঈশ্বরের ) শরণাগত হওয়াই, 

প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষত৷ নহে, 

স্থুল দৃষ্টিতে ন্যায় বিরুদ্ধ হইলেও, 
সুদ্মন দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত । 

বক্তা রমা! অন্ত কর্ম না করিয়া, অনভ্ঠাসক্ত হইয়া, অবিরাম মর্ববাস্তঃ-, 
করণে শিবের পুজা করিলে, তাহার শরণাগত হইলে, তাহার চরণে অখিল 

আত্মভার সমর্পণ করিলে, "জী৭” “শিব” হয়, সর্বশক্তিমান্ হয়, সর্বজ্ঞ হয়, শিবের 

অনুগ্রহে সে সব পায়, সর্বাথা সম্পূর্ণ হয়| শিবের উপাপন। ভিন্ন অন্ত কর্ম করিতে 

অশক্ত হওয়ায় অন্ত সব কন্ম ত্যাগ পূর্বক শ্রিন্তর শিবের ধ্যান করা, তাহার 

উপাপন1 করা, কাপুরুষত! নহে, ইহাই বস্তৃতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। ভগবান্ বেদব্যাস 

যোগ সুত্রের ভাষ্মে বলিয়াছেন, ঈশ্বর, আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধত হইলে, 

ইহার এই অভ: সিদ্ধ হোক, এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই গুকার 

তন্ুগ্রছে সমাধি সিদ্ধি হয়, জীবের সর্বপ্রকার নিদ্ধি হইয়া থাকে, ঈশ্বর ইচ্ছ। পূর্বক 

শরীর ধারণ করিতে পারেন, বেদ-শান্ত্র ধারা জীবকে জ্ঞান দান পূর্বক মুক্ত 
করিতে পারেন, ভক্তকে দেখ! দিতে পারেন, করুণাময় তাহ। করিয়। থাকেন। * 

* “ঈশ্বর প্রণিধানাঞ। 1”--যোগন্ত্র । “ঈশ্বরে বক্ষামাণ লক্ষণঃ। 
তদ্দিন পরমগ্ডরৌ প্রণিধানং ভাবন! বিষেশঃ। তন্মাদাসদতমঃ লমাধিলাভঃ। 
ঈশ্বরে! হি সমারাধনা দিনা সাধনেন আরাধিতঃ, “ইন সন্তেষ্টমন্ত,' ইতি সংসারাজারে 

তপ্যমানং পুরুষমন্ুগৃঙ্কাতীতিভাবঃ | * * * ইথং তগামানং পুরুষং পরমেশ্বর? 

ম্বেচ্ছগা নর্দা্িকার মধিষ্ঠায় লৌকিক নৈদিক সম্প্রদায় গ্রষ্ঠোতকে। হনুগৃষ্কাতী- 
তানব্দ।-_যোগহুর বৃন্তি। 
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ঞঠগবানের নিত্য শরীর আছে, পরমেশ্বর লির্জর্শমরাকার এবং নিত্য সাকার, 
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির শরীর, আপাততঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, 

উহ্]! বস্ততঃ নিত্য, বস্ততঃ বিভু--জগদ্ধাাগী। ভগবানের শরীর যদি নিত্য না 

হত, বিভূ--জগদ্ধাগী না হইত, তাহ! হইলে, ভগবানের ষথার্থ ভক্তগণ সর্বত্র, 

খুন] স্ব-স্ব ভাবনার অনুরূপ ভগবানের শরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন ন1। 

শ্রীভগবানের শরীর সকল স্থানে, সর্বদা অবস্থিত আছে, ভক্তদিগের ভাবনার 

অগ্গরূপ আবিভূতি হয় মাত্র। 

“খজিজ্ঞান্থ-_তগবানের শরীর সর্বত্র অবাস্িত আছে, যদি এই কথা সত্য হয়, 

তাহ! হইলে, বৈকুগাদি স্থান বিশেষকে ভগবানের আবাস স্থান বল! হয় কেন? 

বক্তা _বৈকুগ্ঠাদি ভগবানের বাসস্থান রূপে প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই, বৈকুঠাদ্ছিং 

'স্কান যে, আছে, তাহ! মিথ্যা নহে, আবার ভগবানের শরীর জগদ্যণপী, একথাও 

সত্য। সন্বগুণের আধিক্যে বৈকুগাদি স্থানের আবির্ভাব হইয়া থাকে | যে হৃদয় 

ব] যে দেশ গুণে অনেকতঃ বৈকুগ্ঠাদির সদৃশ, ভগবান্ সেই জদয়ে বা তদ্দেশে বাস 
করেন, প্রকটিত হইয়া থাকেন। ভতক্তশ্রেষ্ঠ গ্রহলাদের ভাননানুদারে ভগবান্ 

নর“সংহরূপে স্তম্ত হইতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

জিজ্ঞান্থ__-ভগবান্ কিরূপে ভক্তের জন্ঠ নানারূপ ধারণ করেন? 

বক্তা-- তোমার এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি ? 

০ জিজ্ঞান্_অনেকে বলেন, “শিব নিগু পণ, “শিব পুর্ণ £শিব' নিশা মুক্ত, 

শিবের রাগ-দ্েষ নাই, কোনরূপ ক্লেশ নাই, ধন্মাধর্ম নাই, তবে শশব” কিরূপে 

ভক্তের জন্ত নানারূপ ধারণ করেন? তবে কেন ভক্তের দুঃখে তাহার হৃদয় 

ব্যাথত হয়, ভক্তেব হুঃখ দেখিয়া, তাহার অনুগ্রহ হয়? আমার উক্ত প্রশ্রের 

ইহাই অভিপ্রায় । 
_ বক্তা_তোমার এই প্রশ্ন অতি হন্দর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহার সমাধান 

অবশ্ত-র্ভব্য । কপিল দেব, লোক হিতার্থ এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া- 

ছিলেন, মধি গোতম এইরূপ প্রশ্জের উত্থাপন পুর্ধক সমাধান করিয়াছেন, 

নাস্তকগণও স্ব-স্ব গ্রতিভানুমারে এইরূপ বু তর্ক করিয়া থাকেন। বেদ-ও- 

বেদমুলক্চ শান্তর সমুহের উপদেশ- ইন্জ্র--পরমৈশ্ব্যবান্ পরমেশ্বর মায়! দ্বারা 

বন্ধদ্ূপ ধারণ করেন। | 

জিজীন্ছ-_ “মায়!” কোন্ পদার্থ? *মায়া" কি ঈশ্বর হইতে পৃথক বস্তু? 

পইজোমাগাভিঃ পুরুরূপং ঈয়ত।”-_খকৃবেদ মংহিত।স 



হও :উতসব। 

বক্তা__তৈত্তিমীয় আরপীক্ষ*্থায়াকে অিগুণমজী প্রকৃতি বলিয়াছেন, খু 

পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে উক্ত হইয়াছে, 
মায়াকে প্রকৃতি এবং মামীকে _মায়৷ ধাহার শক্তি, তাহাকে, “মহেম্র” বলিয়া 

জানিবে (প্ম।য়াং তু গ্রকুতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।”-_শ্বেতাশ্বতর উপনিষতক্ক। 

“মায়!” বা প্রকৃতি মহ্শ্বর হইতে পৃথক্ বস্ত নহে । 

জিজ্ঞনু-_“মায়।, বা “প্রকৃতি” ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এই কথার অভিগ্রাক 

কি? 
বক্তা_অগ্রি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নহে, চন্দ্রমা হইতে জ্যোৎ্জয়েমন 

অভিন্ন, তেমনি “শিব হইতে পশিব।” ব! পুরুষ হইতে গ্রাকুতি, শক্তিমান্ হইতে 

স্িক্তি, বন্তত: অভিনন। 
জিজ্ঞান্ু-_পপ্রকৃতি” ও “ঈশ্বর” এই উভট়ের কাধ্য কি? 
বক্তা-_-“ঈশ্বর' ও প্রকৃতি' এই উভয় হইতে বিশ্বজগতের স্যষ্টি, স্থিতি, লয় 

ইত্যাদি সর্ব কাধ্য নিষ্পাদিত হইয়! থাকে। ঈশ্বর? ও প্রকৃতি” এই উভয়ই 

'জগত্রূপ কাধ্যের কারণ । 

জিজ্ঞান্থ__“ঈশ্বর” ও “গ্রকৃতি* জগৎ কান্যের এই উভয়কেই কারণ বলিবার 
প্রয়োজন কি? 

বক্ত!-_যাহ! কার্দ্যরূপে পরিণত হয়, তাহাকে উপাদান বা "সমবায়ী” কারণ 

বলে। মাটী হইতে ঘট হয়, মৃত্তিক! না গাকিলে, ঘট হয়না; সোণালা 
থাকিলে, সোণার বাল! হয় না, বীন্গ না থাকিলে, অস্কুর হয় না। মৃত্তিকা 

ঘটাকার ধারণ করে, সোণ! বালাদির আকারে আক।রিত হইয়৷ থাকে । যাহ! 

হইতে যাহ! হয়, মাহ। কার্যরূপে উৎপন্ন হয়, ভাহ।কে উপাদান কারণ বলে। 

মৃত্তিকা ঘটের, সোণ। সোণার বালার, বীজ অস্কুরের উপ।দান কারণ। কার্ধ্য, 

তাহার উপাদান করণ হইতে ভিন্ন নহে, মুত্তিক! বাদ দিলে, ঘটের “ঘট” এই 

নাম মাত্র থাকে, সোণ।র বালা হইতে সোণ।কে পৃথক্ করিলে, বালার গর্বীলা” 
মাঁম ছাড়া আর কিছু থাকে না। “হীশ্বর” জগতের উপাদান হইতে পারে না। 

_জিজান্ব_ ঈশ্বর জগৎ কাদের উপাদান কারণ হইতে পারে না কেন? 
বক্তা উপাদান কারণের বিকৃতি হয়, উপাদান কারণ নান! গাকাস্কঞ্|রণ 

করে, ঈশগরকে জগৎ কার্ধেযর, ঘটের মৃত্তিকার গ্তায় উপাদান কারণ বলি 
স্বীকার করিজে,, ঈশ্বরেকে আর নির্বকার বলা যায় না। 

স্পরজভীবসএতগৎ কারের উপাদন কারণ কে? 



শিবরাত্রি ও শিবগু্গা। ২ 

সপ কবক্তা--” গ্রকৃতি* বা প্মায়শ জগৎ কাুীন্ীক্ঘদোণ যেমন মোগার বালার 

শান কারণ, সেইরূপ ) উপাদ!ন কারণ । 
জিজ্ঞান্জ__তাহ! হইলে “ঈশ্বর” কি করেন, জগৎ কার্য নিষ্পদনে ইীশ্বরের 

ধান কি? 
এব 1 প্রকৃতিকে অন্তরালে ( মধ্যে ) রাখিয়!, ঈশ্বর জগং উৎপাদন করেন, 

স্বগত্রূপ কার্যা, প্রক্কাতি হইতে উৎপন্ন হয়, বীজশক্তি সেমন অস্কুর হয়, সুবর্ণ 
হইতে যেমন বাল। হয়, প্রকূতি হইতে সেইরূপ বিবিধ বিচিত্রতাময় জগৎ হয়। 

কু্জাহ তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে লাভ কি? 
কতা -চৈতন্ঠময় ঈশ্বর, স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপে প্রকৃতির অন্ুবর্তন করেন, 

কেবল জড় স্বভাব৷ প্রকুতিই যদি জগতের কারণ হইত, তাভা হইলে, জগৎ জর 

রূপ হইত, জীবদিগের যে “আমি” *আমার” ইত্যাদিরূপ বুর্ধর "ফুদ্তি লক্ষিত 

হয়, তাহ! হইলে তাহ। হইত ন1। প্রকুতি স্বভাবতঃ অচেতন, জড় স্বরূপিণী, 

সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুপ বিশিষ্ঠ। এবং ঈশ্বরের শরীরভূতা-_শরীরম্বরূপা। 

ঈএই প্রকতিতে যখনি “আমি” “আমার” ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হয়, 

তখনি উহ! এই জগৎকে প্রসব করিতে সমর্থ হয়, স্বয়ং জগতরূপে পরিণত হয়। 

“ঈশ্বার বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ” ঈশ্বরের ইচ্ছাম[ত্রেই জগৎ উৎপন্ন 

হয়, বলিয়া, তাঁহাকে জগতের কর্তারূপে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ঈশ্বর 

প্রকৃতিরূপ শরীর দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বার। উহার উৎ- 

পাদন বর্ত।। প্রশ্ন হইবে, প্ররুতি যখন জগতের উপ|দান কারণ, তখন জগৎ 

প্রকৃতি স্বরূপই হইল, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা! অত্যন্ত ভিন্ন হইয়৷ পড়িল। 

উত্তর। না, তাহ হয়না, «প্রকৃতি” ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন । জগতের উপাদ্দান 

কারণ প্রককতি হইলেও, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । কারণ 'প্রকৃতি+, “ঈশ্বর 

হইতে অভিন্ন) জগৎ আবার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন; অতএব জগৎ ঈশ্বর 

ইইতেীভিন্ন। * জগতের সর্বত্র “ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন। অতএব 
প্রকৃতি ও পুরুষ' এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ: 

ইহার! পরম্পর পরস্পরের অপেক্ষা! রাখেন, “প্রকৃতি” চৈতন্তের জগ পুরুষের, 

এবং পুরুষ জগতের উপাদান কারণের নিমিত্ত প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে। তৈত্তি- 

রীন্ভু আরণ/ক শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উত্তয়ই অনাদি, উভয়ই 

“অজ উভয়েরই জন্ম .নাই। অজা__ অনাদি মূল প্রকৃতিরূপা “মায়া'-_ 

ঞ, *প্রকৃত্যত্তরালাদবৈকার্ধ্যং চিৎ সন্বেনানুবর্তমা নাৎ ।” --শাখিল্যনথত্ 



বা উৎসব । 

ব্রিগুণাক্মিক! বলিয়া, একা ইক ছতির্য্যক্, অন্যান বিবিধ প্রজা ওসব করিয়, 

থাকেন। * বিচিত্র কার্ষ্ের বৈ চত্রোর প্রতি বিচিত্র কারণের অস্তিত্ব স্বীকার 

করিতেই হইবে, কারণের বিচিত্রত। ব/তিরেকে কার্যের বিচিত্রত৷ হইঞ্তে পারেনা 

কারণে যাহ! নাই, কার্যে তাহ! থাকিতে পারেনা, জগতের দিকে তাকাইঙ্জা, 

জগতের প্রত্যেক কার্য্যই যে, বৈচিত্র্যময়, তাহ! উপপন্ধি হয়। অতএব বিতর 

জগৎ কার্যের কারণ প্রকৃতি বা মায়াও যে, বৈচিত্রাশালিনী, তাহ স্বীক্কীর 
করিতে হইবে। শ্রুতি এই নিমিন্ত বলিয়াছেন, “অজ।”--প্রকৃতি ব্রিগুণাত্মিকা, 

অপিচ "অনাদি কন্ম্ম সংস্কারবতী', এক অঙ্জ। বা প্রকৃতি হইতে এই নিম 

বহুবিধ প্রজার ঝ। বিবিধ, বিচিত্র কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। প্প্রকক ও 

*গঈুরুষ” স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর সংযুক্ত, সর্ববদ| সম্বদ্ধ। ও 

জিজ্ঞান্্__«গ্রুকতি” ও পপুরুষ” স্বরূপ-সম্বন্ধে পরম্পর সম্বদ্ধ, এই কথার 
অর্থকি? 

বক্ত।--প্রকৃতি ও পুরুষের স্বন্দ আগন্তক নহে। যষ্টিধারী পুরুষের সহিত 

যষ্টির (লাঠীর) বেমন দন্বন্ধ, গ্রক্কৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ত্রপ নহে, শর 

সম্বন্ধ অনাদি । 

জিজ্ঞান্ব__“শিবা”, গৌরী বা “উমা” কি, জড়শক্তি? 

বক্তা--“শিব1” পরমাদেবী, *শিবা”, সদাকারা, শিবা সংসারের স্ষ্টি, 

স্থিতি লয়কারিণী, *শিবা” চৈতগ্তমম়ী, পশিব1”  শিবঙ্করী__সর্বগ্রাণির সুখ- 

কারিণী, .“শিবা” শিব হইতে অভিন্ন (ণসদাকারা পরানন্দ! সংসারোচ্ছেদ- 

কারিণী। স শিবা পরমাদেবী শিবাভিন। শিবস্করী ॥৮-_স্থতসংহিতা )। *শিব1” 

ছাড়! শিব নিরর্থক । শিব” যে, জগৎ কারণ হন, তাহা শিবার শক্তি বশতঃ, 

শিবাশক্তি বিহীন “শিব নিরর্থক, নিক্ষিয়। জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই 

উভয়ের সাম্যবতী শিবা, যখন বিশুদ্ধ সত্ব প্রধান! হন, জ্ঞানশক্তির যখন' 

আধিক্য হয়, তখন তছুপাধিক শিব, পসর্বজ্ঞ” হইয়া থাকেন। “শিবাঞ্ণশ্থখন 

ক্রিয়াশক্তি প্রধান! হ'ন, তখন তছৃপাধিক শিব (ক্রিয়াশক্তি প্রধান শিবা ব| 

* “অজামেকাং লোহিত শুরুষাং. বহবীং প্রজ্গাং জনয়্তীম্ সরপাং। 
অজে! হোেকো মৃধমাশোইন্থুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ!মজোহন্য৯॥: 

তোত্তিরীয় আরণ্যক । 

| সগুপতরা সক! মায়েত্যুক্তং ভবতি। সা চ দেবতির্্যঙ.মনুষ্যা দিরূপঞ 
১, কন্ছেন সরূপাং বহুবিধাং ্র্গাং জনয়ন্তী। ভেতিনীয় আরণাকভাঙ্ক ৷. 



সজতিত স্ধিউিভচিৎ)। রি পদার্থ সমূহের ও র্প ই টা রং 
সি). শিব! ছাড়। “শিব নিরর্থক । শিব বিন শক্তি এবং শক্তি রহিত. পিন 
কখন হাইজজে পারেন না, গৌনী-শঙ্করের পীক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করিতে পারের. 
বই বখার্থভ্ঞানী (পন শিবেন বিন! শক্তি নশক্তি রহিত শিবঃ। উদ্বাশসবর* 

্রীীকাং ষঃ পশ্ততি, সপশ্ততি ॥”_-হতসংহিতা ) দেব, মগুষা, পঞ্ত, পক্ষী 
বিধি, বনস্প(তি, অণু, পরমাণু, নদ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, বিহ্যৎ। ভক্ষয,. 

ভোজা, এক কথায় বিশ্বজগৎ শিব-শক্তিময় । ». এও 
্ গুদ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, রুদ্র সর্ধবদেবময়, সর্ববদেৰ শিবাস্বক, 

রদ্ষ-বিষুময় ) সর্ব পুংলিক্গ ঈশান, সর্ব স্্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা, স্থাবর-- 
ক সর্ব প্রজা উমারুদ্রান্মিক1) উমাশক্করের যে যোগ, সেই যোগ 'বিস্বা 
নায়ে অভিহিত হইয়। থাকেন। * গে।পথবাঙ্গণ ও সাবিত্রী উপনিষৎ দবিতাকে, 
এবং সাবিত্রীরই বা স্বরূপ কি, তাহ! বুঝাইবার সময়ে যাহ। যাহ! বলিয়াছেন, 

'তুহার সার হইতেছে, “বিশবজগণৎ উমা শঙ্করের রূপ", “বিশ্বজগৎ হর-গৌ্য্য মক?) 

রহীগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, 'ভৈরব,» ধাহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া 
উত্ত করিলান, তাহার - যে, মনোমরী স্পন্দ শক্তি তাহাকেই তুমি *মারা” রা 

' “কানী' বলিয়! জানিবে। এই “মায়” শিব হইতে অভিন্ন ; “পবন” ও পবনম্পন্থ 
যেমন এক পদার্থ, উষ্ণতা ( তাপ ) ও অনল যেমন এক পদার্থ, সেই রূপ চিন্তা 

শিব. ও তদীর় ম্পন্দ শত ও (মায়া ও) সর্বদা এক, কদাচ পৃথক নছেঞ, 

*ম্পন্ন” দ্বারা যেমন বাুর অনুমান হয়, উষ্ণত। দ্বার যেমন অগ্নির অনুমান, হর 

সেইরূপ এই “শি নামক নির্মল শান্ত, চিদাত্বা ও যথোক্ত মায়! থার| লক্ষিত 

হন, অন্ত কোন উপায়ে তিনি লক্ষিত হন না। এই শাস্ত চিন্নক় শিবকেই, 

তত্ব জ্ঞানীর! বাঙ.মনের অগোচর এক্রহ্ধ” বলিয়া জানে । ৭ম্পন্দশক্তি” শিরের। 
ইচ্ছা ॥। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দন শক্তিই জীবের জীবন, রূপে পরিণত হওয়ায় 
জীবনি বা জীব চৈতন্য নামে, স্থির প্রকৃতি (মূল কারণ ) বলিয়! প্রকৃতি নাহ, 

অভিহিত হইয়! থাকে । ইনি প্রণবের সারাংশ শক্তি, এই জন্ত ইহার নাম উর ৬ 
যাঞার! ইঞ্থার গান করেন, ইহার জপ করেন, তাহারা পরমার্থকে প্রা হন, টা 

* ১প্ত্রক্মবিযুখময়ে। ক্র অশ্লীযোমাত্মকং জগৎ।  পুংলিজং সর্ববীশানং জীবিত 

চি. ধাধা ।, উপারুদ্রাস্িকাঃ সর্বাঃ প্রঞ্জাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ। ব্যক্তং মা 

এবাং টি মহেখবরম ॥ উদ্দাশঙ্কর যোগায়ঃ স যোগে বিষুরুচ্যতে 1”নাডুদা 

সি র্ রি 
৩৩. 



উৎস । 

কাহার সর্ব আধ পান, (এই নিমিত ইনার নাম+*গায়ততরী” সর্ধজাংকে নব
 

কক্গেন বলিয়া, ইনার নাম সানিত্রী, সর্ব জ্ঞান দৃষ্টি ধার! ইই। হইতেই প্রবাহিত: 

হয়বলিরা, ইষ্ার নাম সরশ্বতী। গৌরা্গী লিক! ইনি 'গৌরী” নামে, অভিহিত 

হান) -বখন শিব শরীরে অনুযঙ্জিণী হ'ন, তখন ইনি "গৌরী” হইয়। থাকেনপার্* 

শিব: ও. শিবার স্বরূপ সম্বন্ধে তোমাকে যাহ! শুনাইলাম তাহা বেদ ও বেদদূলক . 

গিখিল শান্তর স্মত। আধুনিক যথার্থ ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের মধে কেহ, কেহ, 

বিশ্বজগৎকে শিব শক্তিময় বলিয়া বুবিয়াছেন। “ব্যক্ত জগতের পরিণাম 

 উন্তন্তাধিঠিত অব্যক্ত বার! হইয়! থকে,” বিজ্ঞান কুশল চিন্তাশীল টেট ও উট 

এই কথা বলিয়াছেন। 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই নিখিল কাধ্যের মূল কারণ, ুষ্ি 

ঈীশ্বরকতি, এই কথা বলাই মান্গুযোচিত” ইহ। প্রবীণ বৈজ্ঞানিক গ্রোভের 

উল্তি। “শিব” ও “শিবা” সম্বন্ধে যথ! প্রস্নোজন সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। 

এখন শিব বা শিবধুক্ত. শিবঙ্করী শিখাই বে, সর্ব ছঃখ হর্ত। ও সর্বনূথ 

বিধাতা, শিবের অনুগ্রহেই যে, জীব সব পায়, সর্ব কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 

_ধধার্থভাবে, অবিরাম শিবের পুঁজ। করিলে, জীব যে, কৃতরত্য হয়, যথার্থতা 

শিবের উপাসনাই, সর্বাস্তঃকরণে শিবের শরণাগ্গত হওয়াই যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, 

ইহা যে কাপুরুষত| নহে, শিব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয় কার্ধ্য সম্পাদন করেন 

বলিয়া, জীবের দুঃখে দয়ার্রচিত্ত হ'ন এই জগত, তাহার শিবত্বে যে কোন হাঁনি 

হয় না, তিনি যে, সাধারণের স্তায় রাগ-দেষাদিযুক্ত তাহ! সপ্রমাণ হয় না, এইবার 

. তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বুঝাইবার অবসর আসিয়ছে। 

' “মহেশ্বর ছিরপ্যগর্ভকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিরস্তর আমার অনুষ্মরণ 

স্বরে, আমারধ্যানে যাহার চিত্ত সদ! নিমগ্ন, সে, ব্যক্তি কেবল এতহারাই 

: সর্বজ্ঞ হয় কেবল এতদ্বারা তাহার পরেশত্ব__সর্বোপরি পতধ্ধ্য লাভ ছয়, কেবল 

: শ্রতন্বার- তাহার সর্ব্ঘ সম্পূর্ণপক্তিতা প্রান্থি হইয়। থাকে, সে অনন্ত 

নদ হয় (সর্ব পরেশত্বং সর্ব সম্পূর্ণ শক্তিতা। অনন্ত শক্তিষ্ং চ 

(পরপারে 7. __. ফোগশিধোপনিষৎ )। 

- বিজ্ঞান _নিরস্তর শিবের অনুম্মরণ কিরূপে করিতে পার! যায়, কেবল 

লজ শিবের অনুশ্মরণ দ্বারা কিরূপ সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, সর্ববহ্ঞ কাহাকে বলে, 

তাহা; হঁমি জামি না, আমার জিজ্ঞান্ত হইতেছে, মান্গুষের মধ্যে য বাহার! বহু বুক 

রে ভন উউরধশ্চিদাকাশঃ শিব ইত্য তিধীরতে । অনন্ঠাং তন্ত তাং মি লন 

পার্কিং মনোনিদীংগ নির্বাণ একরণ-_উতরার্ধ। 



. শিবয়াজি ও শিগৃজা। . ২৫৯. 
যার, হারা কি, বিভ্তার্জনার্থ শিবের অস্থম্মরণ গর বুক, রিখিধ 

বিস্তাকুশল হইল্াছেন ?. বছুজ্জ হুটবার যে সকল কারণ আছে, নিরস্তর শিবির 

জনুস্মরণ-কি, তাহাদের মধো, অন্যতর ? নিরস্তর শিবের ধান করিলে, সানুষের, 

সর্ব সম্পূর্ণ শক্তিত| প্রাপ্তি হয়, কেবল এতদ্বার! মানুষের অনস্ত শক্তি মত্তার 
আবির্ভাব হইয়। থাকে, আমার আপাততঃ ইহা বুঝিবার শক্তি নাই, তবে শিবের 
অন্ধগ্রছে যে, সব হইতে পারে, দৃঢ়ভাবে তাহা বিশ্বাস করিবার আমি একান্ত 
অভিলাধী। শিবকে নিরম্তর অনুশ্মরণ করিয়া কেহ কি সর্বজ্ঞ হইয়াছেন? 
কোন ব্যক্তি কি সর্ব সম্পূর্শশক্তিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? কোন ভাগ্যবানের, কি, 
অনন্ত শক্তিমত্তার বিকাশ হইয়াছে ? নিরস্তর শিবের অনুম্মরণ করিলে, এত লাভ 
কিরূপে হয়, দাদ! | | 

বক্তা--শিব বলিয়াছেন, “দৃঢ়তান নাই,” সর্ব সিদ্ধির হেতু, নিরস্তর শিবের 
অনুন্মরণ দ্বারা যে, সর্ববজ্ঞ!ত্বাদি সিদ্ধ হয়, ভাবনার দৃঢ়ত1, ভাবনার উপচয়ই-+ 
অবাধিত বুদ্ধি বা উৎকর্ষতাই, তাহার একমাত্র কারণ ( “ভাবনামাত্রমেবাত্র কারণং 

পল্পলন্তব।”) দাংখাদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ভাবনার উপচয় দ্বারা, ধাহারচিন্ত বিশুদ্ধ 

হইয়াছে, অশ্রদ্ধাদি মল রহিত হইয়াছে, তিনি প্ররুতিবত সর্বাকার্য। করিতে 

পারেন। * “যাহার যাদৃশী ভাবন।, তিনি তদ্রপ হইয়! থাকেন,” তুমি কি, এই 
কথা কখনও শ্রধণ কর নাই ! 

জিজ্ঞান্ু--ব্ুবার আপনার মুখ হইতেই একধ। শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার 

অর্থ কি, এতদিন হুর্ভাগ্য বশতঃ আমার তাহছ। জানিণার ০1 হয় নাই। “ভাবন! 

কাহাকে বলে ? 

 বক্তা-ভাবন! মনের স্পন্দনাস্মিকা। ক্রিয়া ॥ “ভাবন! মনের স্ণননাত্মিক! 

ক্রিঃ।' এই কথা শুনিয়া, ভাবন! পদদার্থসন্থন্ধে তোমার যে, কোন রূপ ধারণ! হয় 

নাই, তাহ! আমি বুবিতেছি। “কন্ম” কানাকে বলে, “মন” কাহাকে বলে, 

তাছ। বোধ হয়, তুমি ঠিক জান ন1। যে বিষয়ের যে ভাবন! করে না, সে 

তথ্ধিষয় সবস্ধে। কিছু জানিতে পারে না। পম্পন্দন* শব নড়া চড়। “গতি” ইত্যাদি 

অর্থের বাচক। কি চক্ষুরাদি ইন্জিয় গ্রাহা বাহ জগ, কি আস্তর জগৎ উভয়েই 

স্পন্দন বা গতির মূর্তি, উভয়েই কর্ণের রাপ। জাস্তর জগত, 'মান্তর কর্ম ও মন: 

এক পদার্থ। "পুষ্প ও তদস্তর্গত “সৌরভ যেমন পরম্পর অভিন্ন, উহাদের 

যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ পক্ষ” ও প্মন* এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ 

-» নভাবনোপচগাদত সর্দং প্রক্কতিবৎ ।*__সাখাদর্শন ৩৩৯ টি 
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নাই। আঁ্তর কই, বাহজগদাকাঁর ধারণ করে। ঢকষুরাদি ইন্দরিয়গণ রা 
বাছা জান, যে সকল বস্তব অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহার! আস্তর কর্মের ফল। 
সাবধানে নি্পাদিত ত্রহিক ঝ প্রাক্তন (পূর্বজদগ্মের ) কর্মাই পুরুষকার। 
কজ্জলের ( কাজলের ) কালিম! নষ্ট হইলে, কজ্জলের যেমন কিছুই থাকেনা, সেই 

রূপ ম্পন্দনাত্মক কর্ম নষ্ট হইলে, মনের কিছুই থাকেনা । বাহু ও উষ্ণতার স্টার 
চিত্ত ও কর্ম অভিন্নরূপে মিলিত, সুতরাং একের নাশ হইলে, অপরের নাশ 

অবশ্ঠস্তাবী। চিত্ত স্পন্দনাত্মক ক্রিয়। প্রাপ্ত হইয়া, পদ্ম ও “অধর্্মরূপে পরিণত 

হয়, আবার কর্মও চিত্তের ফল ভোগান্ুরূপ ম্পন্গাত্মক বিলাস প্রাপ্ত হইয়। “চিত্ত 

হয়। অনুভূত অর্থের ভাবনাই, “মন”, এই ভাবনা স্পন্দধর্শিণী হইয়া বিহিত ও 

নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয়। এই ক্রিয়ার জন্মান্তরাঁদিরপে ভাবিত রূপ তাদৃশ ফলের 
অন্বর্তী হইয়। থাকে। সর্বশক্তিমান অনস্ত, আত্মতত্বের সংকল্প শক্তি দ্বারা 
কল্পিত যে, রূপ, তাহাই “মন,” জগতে খেমন গুণহীন গুণী নাই, সেইরূপ 

কল্পন[ত্বক কন্মণক্তি শূন্ত মনও অসস্ভব। বহ্ধি ও উষ্ণতার যেমন পৃথক্ সত্ত। 

নাই, সেইরূপ “কর্ম” ও “মনের” পৃথক্ সত্তা নাই। যাহার মন যে মাত্রায় বিমল 
হয়, অর্থাৎ যিনি যে মাত্রায় বিশুদ্ধ কর্ম করেন, তাহার সেই মাত্রায় ভাবনাও 
বিশুদ্ধ হয়। ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কর্ণের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ধাহার 

যাদৃশী ভাবন!, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়, যিনি যাদৃশ শ্রদ্ধবান্, তাহার তাদৃশ ফল 

প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যিনি নিরন্তর মর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ, করুণাসাগর, তক্তবৎসল 
ভন্তপালন তৎপর শিবকে ধ্যান করেন, শিবের ভাবনা করেন, তিনি শিবের 

রূপার, শিবের যাহা আছে শিব! বা প্রকৃতির যাহা! আছে, ততসমুদ।য়ের অধিকারী 

হইয়া থাকেন, করুণাময় শিব তাহার যথার্থ শরণ।গত ভক্তকে ( সংপুভ্রকে পিতা 

যেমন তাহার সর্ধস্বের অধিকারী করেন সেইরূগ ) তীহার সর্বস্ব দিয়া থাকেন, 
সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ শিব তাহার ভক্তকে সর্বাশভ্তিমান্ করেন, সর্বাজ্ঞ করেন। 
নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, কি নিমিত্ত সর্বাজ্ঞতা লাভ হয়, কি নিমিত্ত 
সর্বসম্পুণশিক্তিত৷ প্রাপ্তি হয়, কি [নিমিত্ত অনন্ত শক্তিমত্তার বিকাশ হয়, তাহ! 
একটু বুঝিতে পারিলে কি রম ! 

': - জিঞ্ঞাম্থ--শিব যুদি নর্ববশক্তিঘান্ হন, যর্ধ অনস্ত জ্ঞানময় হ+ন, দয়াময় হন, 

বিশ্বের পরম পিত৷ হন, আমি যদি শিবকে সর্বশক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানময়, দয়াময় 

ভভ আমার পরম পিতা বলিয়! দৃঢ় ভাবন! করিতে পারি, অন্ত কোন বিষয়ে মন: না 

- দিয়! অবিরাম তাহাই অনুপ্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে, লৌকিক মাতা 
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পিতার কাছ থেকে সন্তান ধেদন তাহাদের যাহা আছে, তাহ! পাইয়া থাকে, 
পরম পিতার কাছ..থেকে আমি আমার যাহ! আবগ্তক, তাহ! পাইব মা 
কেন? আমি আপনার সকল কথার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, 

মোটের-উপর আমার মনে হয়েছে, এই কথা৷ তাহাদের সার। | 

বক্তা_এই কথাই তাহাদের যে, সার, তাহ সম্পূর্ণ সত্য । মানুষ রাজ! 

হয়, ধনবান হয়, অন্তের গুভূ হয়, আচাধ্য বা জ্ঞানোপদেষ্টা হয়, তাহা সকলের 
জানা আছে, কিন্তু কি করে মানুষ রাজ! হয়, কি করে ধনবান্ হয়, অন্টের গরু 

হয় অনেকেই তাহা ল্গানেন না, অনেকেই তাহ! ভাবেন নাঁ। কর্ম” করিয়া 

ফল পায়, মানুষ সাধারণতঃ ইঙ্াই অবগত আছে, কিন্তু “কর্ম” কোন্ পদার্থ, 
কোথ! হইতে মানুষ কর্ম করিবার শক্তি পায়, শক্তির মূল গ্রস্থতি কে, মানুষ 

সাধারণতঃ তাহ জানে না। শিবা বা শক্তি যুক্ত শিবই বস্তুতঃ সর্বশক্তির মূল 
প্রহ্ততি । শিৰই ইচ্ছা শক্তি, শিবই জ্ঞানশক্তি, শিবই ক্রিয়। শক্তি, এই বিশ্বাস 

ধাঙার সুদৃঢ় হইয়াছে, ভাবনাখ্য উপ|সন1 ছ্ব।রা যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন, নিম্প।প 

হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষের সর্কেশবর্ধাবান্ শিবের স্তায়, সর্বশক্কিমতী প্ররুতির শ্ঠায়, 

 সবৈশিরধ্য হইয়া থাকে। অন্পবুদ্ধি মানুষ, বৃদ্ধিহীনতা নিবন্ধন পূর্ণ শক্তিমান্কে 
ছাঁড়িগা, তাহার পিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসন! করে, বিশ্বাস করে, আমার দেহ ও 
মনের বল দ্বার] আমি কৃশুকার্ধয হই, আমি পুরুষকার দ্বার সিদ্ধি লাত করি। 

শিবই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, শিবই সর্ব পুরুষের মুল, তাহার শরণাগত হওয়া ও পরিচ্ছন্ন 

শক্তিকে ছাড়িয়া সর্ব সম্পূর্ণ শ'ক্তকে আশ্রয় কর, এক কথা। অতএব যথার্থ 

ভাবে অনন্ঠাসক্ত হইয়া, একাগ্রচিন্তে শিবের ধ্যান করিলে, 'প্ররুত পুরুষকার' 

হয়, ইহাই বস্ততঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, যোগিগণ স্বীয় 

সংকল্প দ্বারা সাধারণের 'অসাধা কর্ম ও নিষ্প।দন করিতে পারেন। কিরূপে তাহা 

পারেন? নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, উপল'ন্ধি হইবে, শিবের ব ঈশ্বরের অদ্থু- 

গ্রহই তাহার কারণ। শিব ওষধ স্থষ্টি করিয়াছেন, শিব, যে ওষধ দ্বার! যে 

রোগের প্রভীকার হুইনে, বেদ দ্বারা, বেদমূলক শাঞ্ সমূহ দ্বারা তাহ! বলিয়া 
দিয়াছেন, মানুষ, বিশ্বন্টিষক্, সর্বশক্তিমান শিব কর্তৃক স্ষ্ট গধধ দ্বার! রোগের 

'প্রতীকার করে, ইছাতে মান্ধশচিকিৎসকের কতটুকু কৃতিত্ব আছে? মান্য: 

চিকিৎসকের অভিমানে স্ফীত হইবার কি কারণ আছে? . এত গেল স্থূল চিকিৎ- 
সার কথা, মানুষের অন্তরে যে, সর্বরোগহর চিকিৎসক আছেন, তাকে কি. 

 মানুমাত্রে. দেখিতে পায়? মানগ চিকিৎস! দ্বার! স্থল চিকিৎমকগণ কর্তৃক, 
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িসাধাজানে পরিত্যস্ত হি নীরোগ হয়। কের ছুঃখ দেখে করুণামন্ 
শিবের শ্বভাবস্তঃ দগ়ার্রচিত্তে করুণার উদর হয় বলিয়া, তিনি প্রাকৃত জনবৎ রাগ- 
. দ্বেষের বশবর্তী নছেন। বিশ্বাদ করিও রাগ-দ্বেষের বশবর্তী না ছইয়|, সর্ববজ্জ, 
| ছিরে ঈশ্বর ( শিব ) জীবকে অনুগ্রহ করিতে পারেন। 

'জিজ্ঞান্থ--ধাহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিক্ষাম, তাহার 
- ক্ষোন কর্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়! দিন। 

বক্তা পূরণের, নিষফষামের, নিত্যমুক্তের, নিতাতৃপ্তের নিজ গ্রায়োজন না 

থাকিলেও, ভূতানুগ্রহ প্রয়োজন আছে। অপূর্ণকামের ন্াঁয় পরাগ” ন! থাকি 
লেও, পরম কারুণিক ঈশ্বরের করুণালক্ষণ রাগ আছে। জীবান্ুগ্রহ গ্রয়োজন 
থাকিলেও, করুণ।লককণ রাগযুক্ত হইলেও : ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, ভগবান্ বেদব্যাস 

যোগনুত্রের ভাষো যে, এই, কথ। বলিয়াছেন, তাহ! পুর্বে শুনিয়াছ ( তন্তাতআানু- 

গ্রহ প্রয়োজনাভাবেইপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজদম্ ।৮--যোগন্ত্র ভাষ্য )। জীবের 

“রাগ,” ক্রেশাত্মক, জীবের রাগ বন্ধনের হেতু, ঈশ্বরের করুণালক্ষণ ( করুণাই 

হইয়াছে লক্ষণ ধাহার ) “রাগ” ক্রেশাত্মক; নহে, নিত্যমুক্তত্বেব ক্ষতিকর নহে। 

জগতের অধিপতি করুণদি কল্যাণ গুণগ্রা/ঞ্জের অ।কর, তগবানের করুণা 'সগ- 
স্তকী নহে, ইহ তাহার স্বভাব দিক । রাগ-দ্বেষ বিহীনের কন্দন কর! সম্ভব নছে, 

(খিনি কন্গ্রহণ করেন, স্পরণে আবিভূতি হন, তিনিই আমাদের ্ায় পুর্ণ 
আমাদের সায় রাগ-দ্বেষা্ির অধীন, অন্পজ্ঞ মানবের এবন্প্রক।র বিশ্বাস হওয়াট, 

প্রাকৃতিক ৷ “ঈশ্বর” হইয়াও, কে|নরূপ জভ।ব বা প্রয়োজন না থাকিলেও 

 দ্বেবতাগণ যে, জন্বাগ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি, ভগবান যাস্ক এইরূপ প্রশ্নের 

উত্তরে বঝ্ি়/ছেন, দেবতারা কর্ম ভন্মা-_-লোকের কর্মফল সিদ্ধির নিমিত্, ঈশ্বর 

হইয়াও-কোন অভাব ন1 থার্চকিলেও, লোকা নুগ্রহার্থ “ঈশ্বর, অগ্নি, বায়ু স্ধ্য 

ইত্যাদি দেবতারূপে আবিভূতি হইয়! থাকেন, অগ্নি-হূর্্যাদিরপে আবিঙ,ত ন| 

হুইলে লে:কের কর্শ সিংদ্ধ হয় না। * 

 প্রিজ্ঞান্থ- ঈশ্বর অগ-বাযু- হুরধ্যাদিকপে আবিভূতি না হইয়া! কি, লোকের 
কর্ম সাধন, করিতে সমর্থ নছেন ? 

“বক্তা--শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিম! কর! শক্তির ধর্ম, প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্ত 

ৃ টা “কপূগান:প-_নির্। কর্মফল সিহ্ধয়ে লোকন্ত “অনি বায়ু যা 

রে জরে ॥ ন হ্যেতেভ্য খতে লোকন্য কর্মফল সিদ্ধিঃন্ত(ৎ* নিরুক্ত টীক| ) 
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আআতিভূত না হইলে, শক্তির প্রকাশ হইবেই।. যাহার ক্রিয়। নাই, বন্যার 
কোন প্রয়োজন দিদ্ধ হয় না, তাহার সম্ভা উপলব্ধ হয় না, সে যে, আছে তাহা 

জান! যায় না। বাধা ন| পাইলে, শক্তির ক্রিয়োনুখ অবস্থ! অ1সে না, বদি কোন 
অনুগ্রহীতব্য পান্র ন! পান, তাহ! হইলে, দয়ালুর দয়াবুত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী 
ন| পাইলে, দাতার দান বৃত্তির বিকাশ হয় না। “ঈশ্বর” নিত্য আর্ণমাদি 

এশ্বধ্যবান্ হইলেও, যর্দ তান ঈশতব্য (খ্রশ্্যয প্রকাশের পাত্র ) না পান, তা! 

হইলে, তাহার প্রশ্বর্ধ্য অপ্রকটিত__অনভিব্যক্ত থাকে । “ঈশ্বর কেন শরীর গ্রহণ 
করেন, আত্মপ্রয়োজন ন! থাকিলেও, কেন বেদাদি দ্বারা লোককে ধর্ম-জ্ঞানের 

উপদেশ করেন, এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের পোকা গুগ্রহার্থ শরীর 

ধারণের সমর্থা আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলে, 
তাহার শরীর ধারণ সামর্থা, স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। ইশ্বর সর্ধ- 
শক্তিমান তিনি শরীর গ্রহণ ন! করিয়াও, লোকের কর্ম সাধন করিতে পারেন, 
তথাপি তিনি যে, শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, ঈশ্বরের শরীর ধারণ করি- 
বার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে, নিত্যমুক্তত্বকে অব্যাহত রাধিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত না 

করিয়া! ধর্ম সংস্থাপনার্থ, তাহাকে শরীরী দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূতহদয় তক্ত- 

বৃন্দের উপকারার্থ, তাহাদের তীব্র আকাজ্ষ! চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্তে, ঈশ্বর 
শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, তাই তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

ভগবান্ বাদরার়ণ স্ব প্রণীত শ্ারীরক সুত্রে বশিয়াছেন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ 

ঈশ্বরই কর্ম ফলদাতা, অচেতন, ক্ষণবিধ্বংসি-কর্মণ যে, কর্ম্মকর্তীকে স্বতন্ত্র ভাবে 
ফল দিতে পারে না, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণে তাহ! সপ্রমাণ হয় (“ফলমতঃ উপ- 
পত্তে১।” “ক্রুতত্বাচচ”।-_বেদাস্ত সুত্র ৩/২।৩৭ ও ৩1২।৩৮ )। জশ্বরের একেবারে 
যে, কোন ধর্ম বা গুণ নাই, তাহ! নহে । জীবের উপকার, স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার 

করান প্রভৃতি কার্য, ঈশ্বর করিয়! থাকেন। দসতএব ইশ্বর যে, করুণাদি 
কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যে, 

কেবল কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহ! নহে, তাহার নিত্য শরীর আছে, 

ঈত্বয় নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার । ক্রিপাদ্ধিভৃতি মহানারায়ণ উপনিষৎ 
বলিয়াছেন, সর্ব পরিপূর্ণ পরব্রদ্দের নিত্যসাকারত্ব স্বীকার ন! করিয বদি তাহাকে 
কেবল নিরাকার বল! হয়, তাহ! হইলে, তিনি নিরাকার আকাশবৎ জড় হইয়া 

থাকেন। অতএব পরত্রঙ্গের পয়মার্থতঃ সাকার-নিরাকারত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ 
( “সর্ধপরিপূর্ণস্য পরব্রক্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিন! কেবল নিরাকারত্বং বি-. 



২৬৪ রি উত্সব ॥. 

| ম্তং তি কেবল সী নি গগনস্যেব পরবঙ্গণো পি জড়তম।পদ্যেত ॥ তশ্মাৎ- 

. গরক্রন্গণঃ পরমার্থতঃ সাকার নিরাক?রৌ স্বভাবসিদ্ধৌ। লা মহা 
' মারায়ণ উপনিষৎ )। 

মহধি জৈমিনি ধর্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন । মহধি জৈমিনি যে, ধর্মকে 

ফলের কারণ বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় হইতেছে, কেবল ঈশ্বরকে ফলদাত|. 
বলিলে, স্থষ্টি বৈষম্য হেতু তাহার পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠরত্বাদি দোষ।পত্তি হয়। 
সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অপেক্ষাকৃত সুখী, কেহ অত্যন্ত- ছঃখী, কেহ 

বিছ্বান্, কেহ মূখ? কেহ ধনী, কেছ নিধন, কেহ রাঞা, কেহ গ্রজা, কেছ 
স্বাস্থাস্থখ ভোগ করেন, কেহ পর্বদ। দুঃসহ রোগের যাতনা ভোগ করিয়৷ থাকেন, 

কেহ ধান্সিক, কেহ অধার্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ আন্তিক।. ঈশ্বর যদি 
একমান্র ফল কারণ হইতেন, ঈশ্বরকে যদি সর্বভূতে সমান করুণাময় বলয়! 

নিশ্চয় কর! হয়, তাহ। হইলে, তাহার স্থষ্ি গ্রই প্রকার বিষম হইল কেন, জগৎ 

ছুঃখময় হইল কেন, মানুষের মনে যে স্বত'ই ন্এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়। থাকে. তাহার 

কোনরূপ সমাধান হইতে পারেনা । মিজি, গোতম, বাদরায়ণ প্রভৃতি. খধি-. 

গণ, শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে বুঝ|ইয়াছেন, ঈশ্বর জীবের অনাদি কর্মাপেক্ষ! পূর্বক 
সৃষ্টি করেন, জীবের কর্ণ্মবৈচিত্রযই সৃষ্টি বৈচিত্রোর কারণ । জীব কর্ন করিলে, 

ঈশ্বর ফল দেন কি? তুমি আমাকে ইহা স্বিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলে। তোমার এই 

প্রশ্্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি । “কল*-শব্ কর্মের নিষ্পন্ন অবস্থার বাচক। 

“ফল' যখন কশ্খের নিষ্পন্ন অবস্থা, তখন কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলপ্রাপ্তি হইবে কেন? 

_. জিজ্ঞান্ুু-_আমার এইবপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেগ্ত হইতেছে, আমি যদি অন্ত 
কোনরূপ কর্ম না করিয়া, কেবল শিব পুজা করি, অনন্ত মনে শিবেরই ধ্যান 

করি, তাহ! হইলে, শিব কি, আমার ধনের অভাব দূর করিবেন? পীড়িত 
হইয়া, আমি যদি ওষধ ন| খাই, তাহা হইলে “শিখ” কি, আমাকে রোগ হইতে 

মুক্ত করিবেন? কুস্তকার যেমন মৃত্তিকা ও দও চক্রাি দ্বারা ঘট প্ররস্তত করে, 
ঘট নির্মাণ করিতে হঈলে, কুস্তকারকে যেমন বাহিরের জিনিস সংক্রহ করিতে 

হয়, ঈশ্বরকে কি. জীবের উপকার করিতে. হইলে, জগৎ স্বষ্টি করিতে হইলে, 

বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়? 

বক্তা-না। তা হয়না, ঈশ্বগ সর্বব্যাপক, শর র্বশজিমান্ অতএব 
ডাহা হইতে বাহদেশ বাহ্ সামগ্রী কি থাকিতে পারে। সর্বশক্ষিমান্, সর্বব্যাপক 
: ঈশ্বরকে, 'কোন বাহ সাধনের সংগ্রহ করিতে.হইবে কেন? ঈশ্বর অন্ত সাধনের 
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অপেক্ষা! না করিয়া, অ।পন! হইতে সব করিতে পারেন । মহাপ্রভাবশাপী দেখ- 
গণ, পিতৃগণ খষি বা োগিগণ ষে, কিঞ্চিৎ বান্থ সাধনের অপেক্ষ। না করিয়া, 

প্বতঃ বুশরীর, প্রাসাদাদি ও রথাদি নির্্মা৭ করিতে পারেন, মন্ত্র, ইতিহাস, 

পুরাণ পাঠ করিলে, তাহ৷ উপলব্ধি হয়। ভগবান্ যান্ক বলিয়াছেন, “দেবতার! 
ঈশ্বর পরশব্্যবান্, মহ।প্রভাবশালী, এই নিমিত্ত আত্মাই, আত্মশক্তিই ইহাদের 

রথ, আয়ুধ, ইযু (বাণ) প্রভৃতি হইয়৷ থাকে, ইহাদের সংকল্প-মানস করছ 

ব! ইচ্ছামাত্রে সব হইপ্জ থাকে, দেবতাদি পশ্বর্যবান্দিগের আত্মাই সব (“জাক্তৈ- 
বৈষাং রখোভবত্যাত্মাশ্ব আত্মারুধমায্মেষষ আত্ম! সর্ধং দেবস্য দেবস্য ॥”-_নিরু্ 
দৈবতকাণ্ড)। পদেবাদিবদপি লোকে,» এই বেদান্ত হুত্রের ভাষো ভাষ্যকার 

পুজ্যপ[দ শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন, কুস্তকারাদি ও দেবাদি উভয়ই, চেতন পদার্থ 

হইলেও, কুন্তকারাদির ঘটাদ্দি কার্ধযারস্তে মুত্তিকা, দণ্ড, চক্র, প্রভৃতি বাহ 

সাধন দকলের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্ত দেবাদি বিশিষ্ট প্র্ধ্যবান্দিগের, "তাহা 
করিতে হয়না । * অতএব সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে, বাহা সাধনের অপেক্ষা না 

করিয়া, আপন! হইতে সব করিতে পারিবেন, তাহ! অসম্ভব নছে। পাতঞ্জল 
' দর্শনে যোগিগণের অলৌকিক সামর্থ্য বা শ্বর্য্যের কথ! আছে। যথাবিধি যোগা- 

ভ্যা করিলে, অণিমাদি অষ্ট প্রশ্বর্যের বিকাশ হইয়া থাকে । যোগীরা যে, 

স্ব সংকল্পমাত্র বার! ভূত ও ভৌতিক বস্ত সকল সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহ। অনে- 
কেই জানেন, এই বিষয়ের বু জনশ্রুতি আছে। তুমি ক্রাইস্টের (01186) 
নাম শুনিয়াছ ? . 

জিজ্ঞান্থ__শুনিয়াছি, তিনি ত্রীষ্টানদিগের দেবতা, তাহারা তাহাকে ঈশ্বর 

পুর বলিয়! বিশ্বাস করেন, পুজা করেন। 

বক্তা__এই ক্রাইষ্ট যে, বিভূতি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, প্রতীচ্য হ্ধীগণের গ্রন্থ 

পড়িলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। ক্রাইছ্ট ভূতজয়ীছিলেন, ভূত ও ভৌতিক 
বস্তুর উপরি তাহার গ্রভূত্বছিল, সংকল্প দ্বারা বাহা সাধনের অপেক্ষা ন! করিয়!, 

তিনি ভৌতিক বস্ত সকলের স্থষ্টি করিতে পারিতেন, সম্রাও বিবিধ খাছ দ্রব্য 

০৯ 

* শ্যথাহি কুলালাদীনাং দেবাদিনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ 

কার্ধ্যারভ্ে বাহা সাধনমপেক্গস্তে ন দেবাদয়ঃ তথ! ব্রদ্ধ ঠচেতনমপি ন বান্থং 

সাধনমপেক্ষি্যত ইতি ।”--শারীরকভাষ্য । | 

৩৪ 



১২৬৬. | | উত্সব । 

সৃষ্টি পূর্ববক; অন্তকে খাওয়াইতে পারিতেন। * অবিকৃত বৈদিক আর্ধাগণের 

কাছে ইহা বিশ্ময়জনক, অতিপ্রাকৃতিক বা অদ্ভূত কার্ধ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন! । 

. জিজ্ঞান্থ_-তাহা হইলে, 'শিবকে বিন! সংশয়ে দরিদ্রের নিত্য, অক্ষর কোষা- 

গার বলিয়, বিশ্বাস করিতে পারিব, স্থুল ওঁষধ ব্যতিরেকে, তিনি যে, রোগার্তকে 

নিরাময় করিতে সমর্থ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, সব ছাড়িয়া, সর্ব্াস্তঃকরণে 

উহার শরণাগত হইতে পারিলে, সব পাইব, সর্বজ্ঞ হইব, এই জাল! যন্ত্রণাময় 

মর্তরাঞ্য অতিক্রম করিয়া, চিরশীস্তিময় অযৃতধামে যাইয়! চিরদিন নির্ভয়ে পরমা 

নন্দে বাস করিতে সমর্থ হইব, আমার এইদ্বপ ধারণ! অচল হোক । 

. বক্তা_*শিব” ও শিবার” স্বরূপ সম্বন্ধে যণাপ্রয়োজন কিছু বলা হইল, 

*শিব” যে সর্বদুংখহর্তা সর্ধবন্থথবিধাত1, সর্ধভ্ঞ শিব যে, জ্ঞানদাতা, অজ্ঞান 

তিমরের নাশকর্তা, শিব যে, দরিদ্রের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, সর্বাধার 

শিবেই যে, সকলে শয়ন করিয়! থাকে, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্ট। করিলাম । 

কর্ম ন! করিলে, শিব ফল দেন না, এই কথার অভি প্রার কি, তাহ! তোমাকে 

জানাইলাম ; যিনি সব ছাড়িয়া অবিরাম শিবের অনুপ্মরগ করেন, 

সতত শিবের পৃ করেন, তিনি যে, কাপুরুষ নহেন, পুরুষাকার- 

বিহীন নহেন, সর্ধাস্তঃকরণে যথার্থতাবে শিব পুজা করিতে পারিলে, 

অন্ত কর্ম করিবার যে, কোন প্রয়োজন হয়. না, শিবপুজ! কাহাকে বলে, বুঝাইবার 

সময়ে আমি তোমাকে বিশদভাবে ' তাহা বুঝাইবার চেষ্টা) করিন। মানু 

পুরুষকার, বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থ|কে, যথার্থভাবে শিবপুজ। করিতে 

হইলে, সেই স্থূল পরিচ্ছিন্ন পুরুষাকারকে সুম্ম ও ব্যাপকতর পুরুষকারে পরিণত 

করিতে হইবে, “শিব”, পূর্ণ পুরুষ, তাহার যদ্ধুই তাহার ইচ্ছাই, আমার বদ্ধ 

আমার ইচ্ছা, তিনি ছাড়! আমার কিছুই নাই, তিনি ছাড়া আমি কিছুই নহি, 

তিনি ছাড়া! আমি অকিঞ্চন, আমার, আমার বণিবার যাহা! কিছু আছে বলিয়া, 

: ভাবিতাম, সে সবই তার, আমিই তাহার, আমার আমিত্ব শিবের অনস্ত অহং 

সাগন্ের বুদ দমাত্র, ধিনি ঠিক এইরূপ ভাবন। করিতে পারেন, এই ভাবে শিব 

চরণে আত্মসমর্পন করিতে পারেন, তাহার পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, শ্রেষ্ঠ 

পুরুষকার, অন্তের পুরুষকার ক্ষুদ্র পুরুষকার, নগণ্য পুরুষকার, অ্লজ্ঞের বা 
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লিষাহভতব। হঙদ 

উদ্মত্তের চেষ্টা । অতএব যথার্থভাবে: শিবের পুজা, সর্বশাত্তমাদ্ সর্ষে আম 
নিবেদন কাপুরুষতা মে। 

ভিজ্ঞান্থ-- এইবার প্রাত্রি* কোন পদার্থ তাহ বলুন। 
বন্ত1_শিব কে,তাহা শুনিয়! তোমার কি ধারণ] হইল, সংক্ষেপে তাহার বানী 

কর। “শিব প্রিয় রাত্রি” «শিবরাত্রি”, তখব। শিবই রাত্রি, ধিনি শিব, তিনিই 

রাত্রি, তিনিই “শিব বা “ভূবনেশ্বরী”। তোমার কি মনে হইতেছে, প্রাব্রি” 
মানুষমাত্রের পরিচত, ইহার অর্থ সকলেই জানেন, অত এব "রাত্রি* শবের অর্থ 

বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । 

জিজ্ঞান্গ-_ন। দাদ| ! অ!মার তাহ! মনে হয় নাঈ, আমার ক্ষুদ্র মনের, তাহা 

মনে করিবার যোগ্যতা নাই। আপনি দয়! করে, যা! বলেন, তাহাকেই আমি 

পরম উপাদেয়, আমার অবশ্ত শ্রোতবা ও মন্তব্য বলিয়া বুঝিবার একাস্ত 

অভিলাধী। আমি ত কিছুই জানিনা, আমার অভিমান করিবার কি আছে? 

তথাপি যে পুর্ণভাবে নিরভিমান হইতে পারিনা, ইহাই ক্লেশের কারণ। আমার 

কিছুই নাই, আমি অকিঞ্চন, আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শিবের কৃপায় যে 
ভাগ্যবানের এইরূপ দু বিশ্বাদ হয়, তিনিই শিবকে জানিতে পারেন, তিনিই 
শিবকে দেখিতে পান ; সর্ব্বাধার, সর্ব্াশ্রয়, জ্ঞানময়, পপ্রমময়, করুণাবরণালর 

শিবচরণে তিনিই যণার্থভাবে নমে! নম করিতে সমর্থ হ'ন। করুণাময় “শিব 

দয়! করে, অকিঞ্চন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্তপি পুর্ণভাঁবে নিরভিমান করেন নাই, 

বিমল চিত্ত করেন নাই, তু্াপি “আমি তোমার”; বলে শিব চরণে লুষ্ঠিত হইবার 

ক্রমশঃ শক্তি দেন নাই। ৮ 

শ্রীরাম: 
শরণং মম 

বিবাহতত্। 
বন্ত।--ভার্গব শিবরামকিঙ্কর | 

জিজ্ঞানু-_ প্রীইন্দ্ুভূষণ সান্যাল এম্, এস. সি, এম্, বি, 

হিল্াহতক্জ জিভভাসাব্স উদ্দীপন কাল্পল। 

জিজ্ঞান্থ_ বিবাহের তব জিজ্ঞাসা, তত্বজিজ্ঞান্থু মানুষ মাত্রের স্বভাবতঃ হইয়! 

থাকে, সর্বদেশের তৰচিন্তকেরাই স্ব-স্ব গ্রতিভান্থুসারে বিবাহ তথ্ধের অনুসন্ধান . 

ফরিষুছেন, করিয়! থাকেন, বিবাহতব্ব যে দূর্বিজ্ঞেয়। গ্রতীচ্য নুধীগণের মধ্যে 



৬৮ উৎ্সধ। 

কেহ কেহ ম্পষ্টপ্বরে তাহ। অলীকার কন্িয়াছেন। ফিলিপ: গিলবার্ট হথ।মায্টন্ 
€12151110 ড11097৮6 মন হ0592০ 0 বলিয়াছেন, অখিল অবশ্য জ্ঞাতবা, বিশ্বতঃ 

প্রয়োজনীয় বিষয় সমুহের মধ্যে মানুষের বিবাহতত্ব বিষয়ক জ্ঞান সাধারণতঃ 

সর্বাপেক্ষ।য় জল্লতর, বিবাহের স্বরূপ কি, মানুষ সাধারণতঃ ষথার্থভাবে তাঙ্ন। 
জানিতে পারে নাই। * ক্রমবিকাশবাদের প্রধান প্রবর্তক ডারুবিন্ বলিয়াছেন, 
বিবাহ ( 149771586 ) প্রাণ জাতীয় উন্নতির মুল কারণ। হেকেলও অনেকতঃ 

এই প্রকার মতাবলম্বী ছিলেন। 1? কোন কোন প্রতীচা কোবিদের বিবাহতত্ব 
সন্বন্ধীয় দৃষ্টি, হুক্মতর প্রদেশে উপনীত হইয়াছে, বিবাঙ্ককে 

সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখ হয়, বিবাছের দশ প্রয়োজন সাধারণতঃ 

উপলব্ধ ₹ইয়! থাকে, তত্বান্ুসন্ধায়ি পাশ্চাত্য স্বধীবর্গের মধ্যে কতিপয় ধীমানের 

বিবাহ বিষয়ক দৃষ্টি সেই নিকষ স্তরকে অতিক্রষ করিয়াছে, বিবাহের প্রয়োজন যে, 

উৎকষ্টতর, -ব্যাপকতর, তাহ! ইহাদের অস্ুত্তব হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক 

ষন্বন্ধের আধ্যাত্মিকতা, স্কুল শরীরের নাশে যে, এ সম্বন্ধ নষ্ট হয় না, কিয়ৎপরিষাণে 

ইঞ্ঠারা তাহ! উপলব্ধি করিয়াছেন। শরীরত্ত্ববিৎ ডাক্তার কাপেন্টার, তীহ!র 

নরশরীর (বিজ্ঞানে 79702] 70175810105 ) বলির।ছেন, পাশন বুত্তি চরিতার্থ 

করাই, বিবাহের উদ্দেশ্ত নহে, বিশুদ্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক, স্থুলশরীর নষ্ট 
হইলেও, এ সন্বন্ধের নাশ হয় না, আধ্যাত্মিক সম্বক্কে, সম্বন্ধ দম্পতীর লোকান্তরে 
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বিবাহতস্ক | ২৬৯ 

পুনর্থিলম হইয়া খাকে। * অভাদয়নীল প্রতীচ্যতত্বচিন্তকের৷ স্ব-স্ব গ্রাতিভ 

ব! প্রয়োজনানুসারে. ম্যারেজের ( 11871889 ), যৌন সম্বন্ধের (99388 

"6181101 ) তত্ব নিরূপণার্থ বন্ধ চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিয়। থাকেন 

বিবাছের তস্বানুসন্ধান যে, অভুদয়াকাজ্কি মানুষের অবশ্য কর্তব্য তৎসম্বন্থে 

ইষ্টাদের মধো মতভেদ নাই। হার্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি ক্রমবিকাশ 
বার্দিগণ, তাহাদের রীত্যনুসারে ইতর গ্রাণিদিগের ও অসভ্য প্রাথমিক মানুষের 

সী পুরুষ সঙ্গম প্রথ! হইতে 'আরম্ত করিয়া, অর্দসভা ও সভ্য মানুষমাত্রের বিবাহ 
পদ্ধতির সমালোচন। করিয়াছেন, এতৎ সম্বন্ধে বিবিধ অনুমান করিয়াছেন, 

জল্পনা, কল্পনা করিয়াছেন । | 

পশ্চাত্য স্ৃধীবর্গের বিবাহ বিষয়ক বিবিধ অনুমান অবগত হইয়।ছি, 

' আপনার মুখ হইতে বেদশান্ত্র প্রদর্শিত বিবাহতত্ব সম্বন্ধে বু উপাদের কথ! 
শ্রবণ করিয়াছি, বিশ্বাস হইয়াছে, বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে বিবাছের 

*্যাদৃশ স্বন্ূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদি ম্ুধীগণের 
চিন্বমুকুরে বিবাহের তাদৃশ' ব্যাপক ও বিশুদ্ধ তাদৃশ উপাদেয় স্বরূপ 

পতিত হয় নাই। ধীগার! বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি "ও লয়ের তত্বান্ুসন্ধানে 

নিরত, পূর্ণভাবে সর্বপদার্থের হনব স্ুধাপান করিতে ধাহারা একান্ত 

'অভিলাধী, ধাহাদের হৃদয় রাগ-্দছেষ বশগ নভে, অতএব যাহারা যথার্থ 

সত্যানুগান্ধত্নু, নেদ-শান্ত্র বর্ণিত বিবাহতত্ব যথাযথভাবে অনলোকিত হইলে, 

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা নিশেষতঃ পাভবান্ হইবেন, অতিমাত্র আনন্দিত 

হইবেন । বিশ্বের হ্থষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ব যে, বিবাহতত্ব ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, 

'সখিল জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল প্রস্থতি তি তাহাই বুঝাইয়াছেন। বিবাহের এই 
প্রকার বিশুদ্ধ ও ব্যাপক রূপ, বোধ হয়, আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই, 

অন্ত কোন বাক্তি দেখেন নাই। বেদ-শান্ত্র বর্ণিত “বিবাহ, ও “ম্যারেজ” 
পা পিসী জপ পপ পাস িপস জপ রস এ 
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. (২৭ উত্লষ।: | 

 ক/570889 ) সর্বখ। সগান পদাথ নছে। হার্ধার্ট স্পেন্সায, ডারুবিম্ ও 
লেন্গান্ ( 2৫1, 8৫. 1,920] ) ম্যারেজ, ( 11511589 ) বা যৌন সম্বন্ধের 

(893088] 7618,0101) ) তত্বান্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, 

যে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাহইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, 

ইহারা ইতর প্রাণী এবং অসভ্য ও অদ্ধীসভ্য মনুষ্যগণের মধ্যে যে, অনিয়ত, 
কামজ সম্মিলন হইয়া থাকে, তাহাকেই ম্যারেজের প্রথমাবন্থা, ম্যারেজের 

আগ্ঘরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানের সভ্যাবস্থাতে ম্যারেজের যাদৃশরূপ 

পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহ ক্রমোন্নতির নিয়মান্ুসারে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

ডারুবিন্ বলিয়াছেন, বৈবাহিক বন্ধনের পরিণাম পদ্ধতি ( 11817767 ০ 

08৮81097916 ০01 689 018111889 09) যে তিমিরাচ্ছ্ন 'অবিস্পষ্ট, মগ্গ্যান্ 

( 1, 110168৮7)), লেন্ভান্ (2, 19980) এবং স্যার, জে, লবকের 

(91, 3. 15819০০]) এই বিষয়ে বন্ুস্থলে পরম্পরের মতের অনৈকাযা হইতে 

যদিও আমর! তাহ” অনুমান করিতে পাবি, তথাপি বিবাহ প্রথা যে, ক্রমশঃ 

পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং স্ত্রী পুরুষের মিলন যে, এক সময়ে প্রায়শঃ পুণিবীর সর্বত্র 

নিয়মিত, যাদৃচ্ছিক ছিল, তাহা নিশ্চিত বলিয়াই বোধ হয়। ইতর প্রাণী 
দিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনিয়ত সঙ্গমকে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং মানুষের অবতরণ 

ক্লানব হইতে হইয়াছে, বানর মন্তষাজাতির পূর্বপুরুষ, এইরূপ মতে দৃঢ় আগ্ব!- 

বান্ থাকায়, ডারুবিন্ প্রভৃতি নবীন ক্রমবিক|শবাদিমাত্রেই, পৃথিবীর সর্বত্র 
সর্ববজীবের স্ত্রী পুরুষ সঙ্গমে যে যাদৃচ্ছিক ছিল, অনিয়ত বা ব্যক্তি বিশেষে অনাবদ্ধ 
ছিল, এই প্রকার বিশ্বাসকে হৃদয়ে 'অচল 'আমন দিয়াছিলেন ৷ দিয়! থাকেন। * 
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বিবাহতত্ব। ২৭১ 

জাশ্মান্ দেশীয় খ্যাতনাম। অধ্যাপক ছেকেল্ এককোধা ত্বক €210015% ) 

পূর্বপুরুষ, ক্রিমি স্বৃশ পূর্বপুরুষ ( ড/০07101179 87109956015 ) মংস্তয স্ৃশ ] 

পূর্বপুরুষ ( 7151)1189  200850015 )১ পঞ্চপদ পূর্বপুরুষ (ঢ1৮৪ 6099৫ . 

80089860915) ও শাখা! মৃগ পূর্বপুরুষ (8799 2/00950015 ), মানুষের এই সকল 

পূর্বপুরুষের নাম নির্দেশ করিয়াছেন । নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ, যে সকল 

প্রমাণ দ্বারা মানুষ মাত্রের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করিয়াছেন, আপনার 
নবোদিতক্রমবিকাশদবাদ এবং বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক সম্ভাষণ 

শ্রবণ পুর্ববক দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, সেই সকল প্রমাণের প্রামাণিকত্ব, কুপ্বিচারে, 
যথার্থভাবে পরীক্ষা করিলে, সিদ্ধ হয় না। সনাতন বেদ ও তম্মুলক নিখিল শাস্ত্রের 

উপদেশ, কৃৎ্মবস্ততত্বজ্ঞ, তপন্তেজে দেদীপামান্, সর্বশক্তিসম্পন্ন সমগ্র গুণশালী 

মরীচি, তৃপ্ত প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমাদের পূর্বপুরুষ । মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রতি 

মহ্র্ষিগণ যে ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সনাতন অন্ততঃ প্রাচীনতম 

বেদ, ইইাদিগকে প্রজ্জাপতির প্রাণভূত বলিয়াছেন, জগতের আছ্গুর বলিয়াছেন। 

অগ্ঠাপি ইহাদের গগনস্পশী, দশদিগ বিভাসত অক্ষয় কা্তিস্তস্ত সমূহ বিগ্কম!ন আছে, 

অগ্যাপি ত্রিকালদর্ণী মহধিদিগের অমূল্য গ্রশ্থপ্রতাকর জগংকে সাক্ষাৎ পরম্পরা 
, ভাবে আলোকিত করিতেছে, অগ্যার্প মানবমাত্রের বিশ্ময়জনক তৃগুসংহিতা 

ভৃগুদেবের অস্তিত্বের, তাহার অমর ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভগবাম্ 

পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাসের বচনান্ুদারে বলিতেছি, বথাবিধি স্থাধ্যায়শীল, 

পুরুমবৃন্দ অগ্ঠাপি ধষিদ্িগের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন,তাহাদিগর দ্বারা বিবিধরূপে 

অন্থ্গৃহীত হইয়া থাকেন। অতএব মহযিগণের অস্তিত্বে প্রক্কৃত মননশীল মানবের 

. সন্দিহাণ হইবার কোন কারণ নাই। বিবাহের মন্ত্র সমূহের অর্থ চিন্তা করিলে, 

বেদ-শান্ত্র বর্ণিত বিবাহতত্বের স্বরূপ বথার্থভাবে দর্শন করিলে, সপ্রমাণ হয়, 

পৃথিবীর সর্বত্র মানুষমাত্রের মধ্যে এক সময়ে পণ্ত-পক্ষ্যাদির মত, কেবল, 
পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেস্তে স্ত্ী-পুরুষের পরম্পর সঙ্গম হইত, সভ্যতার 

বৃদ্ধির সহিত বিবাহ প্রথার ক্রমশঃ পরিশুদ্ধি হইগ্নাছে, উন্নতি হইয়াছে, এই প্রকার 

অনুমান নির্দোধ ব্যাপ্তি জন মুলক নহে, যথার্থ সন্দর্শন ও পরীক্ষার ফল নহে। 

 ব্রদ্ষটারী ও বক্চরঘ্য শীর্ষক সম্ভাষণে আপনি বেদ ও শাস্ত্র প্রমাণে আচ সদ্যুক্তির ৰ 

সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন, রসায়নতন্ত্রের (060019075 ) আগবিক 

ংযোগবিষয়ক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমুহ বেদোপদিষ্ট বিবাহতত্ব মূলক। ইহা অবগত, 

হইয়। আমি যে, কত উপকৃত হইয়াছি, আমার যে, কত সংশয় নিরস্ত হইয়াছে, 



২৭২ উত্সব । 

কত অজ্ঞাত ও অচিত্তিত পূর্বব বিষয়ের ভ্তান লাভ হইয়াছে, তাহা পুর্ণভাবে বর্ণন 
ক্লিবার শক্তি আমার নাই। আপনার আর্ধাশাস্ত্র প্রদীপ পাঠ পুস্তক 
কোন পদার্থ, পুরুষের স্বরূপ কি, নপুংসকের তত্ব কি, ( “ক! পুনঃ স্ত্রী, 

কশ্চপুমান্, কিং নপুংসকম্ ?* ) সুন্দরভাবে তাহ! বুঝিতে পারিয়াছি এই বিষয়ের 
অপূর্ব আলোক পাইঘাছি। আধ্যশান্ত্র প্রদীপ আপনি লিখিয়াছেন, “লিঙ্গের 

, স্ংখ্য। তিনের অধিক বা নুন না হইল কেন, স্ত্রীলিঙ্গাদি নিঙ্গত্রয়ের ইতর ব্যাবর্তক 
বা ইখভূত লক্ষণ কি, ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতবা বিষয়গুলির সন্তে/ষজনক উত্তর, 
অনন্ত জ্ঞান, অনস্তানতার ফপিপতি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ভিন্ন অন্ত কোন বাক্তির 
সকাশ হইতে পাঁওয়! যায় না। অন্তদেশে এ সকল প্রশ্ন অগ্াপি উত্খিতই হয় 
নাই। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এম্, ডুফে (14. 7905 কর্তৃক আবিষ্কৃত 
ভিটিয়স্ (৮56:1005 ) ও রেজিনস্ (98178005 ) বা ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের 

পজিটিভ ও নেগেটিভ. (7১০91659৪00. 198%861৮৪ ) এই দ্বিবিধ তাড়িতত স্ব, 

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (1,9৮8 1০ 2706102%) যে 

ভ্ঞাননিধি ভগবান্ পতগ্জলিদেব কৃত এক্কিয়া₹» এই পাণিণীয় হুত্রের ভাম্যার্ণবে 
অর্ণৰে ভাসমান বুদৃবুদের স্তায় ভাসিতেছে, তাহ! লক্ষ্য হইবে ।” আপনার এই 
সকল কথাতে যে, অতিশয়োক্তি নাই, আমার তাহা বোধ হইয়াছে । ভূততন্ত 
(80551095 ), রসাফ়নতন্ত্র (01)920156 ), প্রাণবিস্তা (319108£5 )+ - 

শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ( 71751010985, 785০1,০1০8%$ ) ইভ্যাদি বিজ্ঞানট 
শাখাতে বেদবর্ণিত বিবাহতত্বেরই অসম্পূর্ণ রূপ দেখিয়াছি । যাহ! উপাদেয় বলিয়া 

বিশ্বাস হইয়াছে, যাহ। মানুষের অবশ্ঠ শ্রেতব্য ও অবণ্ঠ মন্তব্য ঝলিয়। দৃঢ় ধারণ! 

হইয়াছে, যাহ! অবগত হইয়া, হদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পুর্ণ হইয়াছে, কৃতজ্ঞতা 

কুতজ্ঞত। গ্রকাশার্থ, অন্তের উপকার হইবে এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ যথার্থ 

আত্মকল্যাণার্থীকে, প্রকৃত জ্ঞানামোদীকে, পূর্ণ লত্যানুসন্ধিৎ্হ্থকে তাছ। জানাইবার 

প্রবৃত্তি হইয়াছে। 
বক্তা--তোমার উদ্দেন্ত সর্বজনিক হিতকর উদ্দেশ্ত, বেদবর্ণিত বিবাহতত্বের 

সফ্যগ রূপে পধ্যালোচন! যে, মানুষ মাত্রের কর্তবা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 

বেদ ব্যাখ্যাত বিবাহতত্বের গর্ভে নিথিল জ্ঞান বিজ্ঞানের সার বিরাজমান আছে। 

অথর্বাবের সংহিত। বিশ্বের স্থষ্টিততব বুঝাইতে যাইয়া, লৌকিক বিবাহ তত্বের বর্ণন 

করিয়াছেন। 

পবন্নুজায়ামারহৎ সংকল্পন্ত গৃহাদধি।”-_অথর্বাবেদসংহিতা ১১1৪।১০।১ সব, 

রজঃ ও তমোগুণান্মিক প্রন্কতি বা পারমেশ্বরী মায়া শক্তিকে. পরমেশ্বর 



- বিহ!হতন্ব |. | হব 

বিবাহ করেন। াছাতে সর্বজগং উৎপন্ন হর, ্  বাহার গর্ভ হইতে, শর 
প্রত হয়, সেই প্রক্কৃতি বা! মায়! পরমেশ্বরের জায়। স্থানীয় । পরমেশ্বর শ্বর” এরক্তি 
তাহার জারা | প্রকৃতি, পুরুষের বিবাহ হইতে কিজগতের উৎপত্তি হয়। 

অথর্বাবেদের এই ষারগর্ড উপদেশকে অনেকে হাসিয়৷ উড়াইয়৷ দিবেন, অর্চমত্য 

কবির কল্পনা বালয়া, উপেক্ষা করিধেন, . কিন্তু বৈজ্ঞানিক কুলতৃষণ ব্যালফোর 

ইয়া ( চ. 969৬97৮ ) ও পি, জি, েট (0, 3. 116), ফাহার! বলিয়াছেন, 

“আমর! যাহ! দেখিতে পাই, যাহ! আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ, যাহা ব্যক্ত, তাহা অবাক 

মুলক, তাহ! -অব্যক্ত কারণ প্রস্থত। যে ইথার (70১91) নামক পদার্থকে একমতে 

বাক্তজগতের কারণ রূপে নির্দেশ করা &য়, আমাদের বিশ্বাস, তাহাই ব্যক্ত 

জগতের চরম ক।রণ বা ুম্্সতম অবস্থা নছে, তাহছারও পশ্চাৎ কারণাস্তর আছে, 

কুঙ্বতর অবস্থা আছে, এবং ব্য জগতের উপাদান কারণ অগু সমুহের আগ্কাবস্থ1 

কি, কেবল তাহ! আানিবার নিমিত্ত আমরা অব্যক্ের অভিদর্পণ-_-অব্যক্তের আশ্রন 
করিতে চাই, তাহ! নহে) যে সকগ শক্তি এ জড় অণু পুগ্রকে উত্তেঞ্জিত করে; 

প্রণোর্দত করে, আমর! দেই সকল শক্তির তত্ব জানিবার জন্তও জব্যক্রের-_. 
কুষ্ষের অভিসর্পণ করিতে অভিলাষী, যাহারা বলিয়াছেন, আমার! যখন যাহাকেই 

কোন কার্ধ্যের কারণ ব'লয়া অবধারণ করি, কারণানুসন্ধায়িনী বুদ্ধ, তখনই 

স্কমাদিগকে বলিয়া দেয়, অনুসন্ধান কর, ইছার৪ কারণ আছে, ইহারও 
সির অবস্থ। আছে, ইহারও মস্তরাত্মা আছে; যাহার বলিয়াছেন-_বাক্ত 

ছগিতের পরিণাম চৈতন্তাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে,” * তাহার! 
শেপ ও পপ পপ পে পপ পাপ শিপ শী সস সপ বর, যা স ্লা সজ  শস 
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অহরকাবেদেন..১ উক্ত উনার সমাদর (করিবেন, ইহা থে, হাসিয়া 
নি দিবার - কথা নহে, তাহ! অস্বীকার করিবেন। শতপথ ্রাঙ্মাণে উক্ত 

হইয়াছে, ভগবান্ মনও বাঁলয়াছেন, “প্রজাপতি নিজ দেহকে ছুই খণ্ড করিয়া, 
আর্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ।ংশে নারী হুইয়াছেন,' “বিরাট পুরুষ উক্ত স্ধঘ বা সমাংশ 

'ছয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন ( পদ্ধিধা কৃত্বাত্মনে! দেহমর্দেন পুরুষোইভবৎ। 
আঅর্ধেন নারী তস্তাং স বিবাজসম্থজৎ গ্রভূঃ ॥*--মনুসংহিতা )1. বিরাট পুরুষ 

ক্বেষন বিশ্বের পুংশক্তি ও স্ত্ীশক্তি এই উভয়ের মিলিত রূপ, সেই প্রকার পু 

তড়িৎ শক্তি ধন ও ধাণ (70951659 ৪৮70 152861%9 ) এই উভয়বিধ 

তড়িতের মিলিত মৃত্তি। অগ্নি বিন সোম এবং সোম বিন! অগ্লি অপূর্ণ__অর্ধধ। 
অর্দের পুর্ণ হইবার চেষ্ট1 ও স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সঙ্গত চেষ্টা এক কথা । পুংশক্তি 

বিরহিত 'সত্রীশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি বিরহিত পুপ্রশক্তি অপূর্ণ, পূর্ণ হইবার জন্তই জায়া- 
গ্রহণ ব্যবস্থ। বা বিবাহ । * জড় জঙ্কাৎ ও স্ত্রীও পুরুষের মিলিত মুর্তি, জড় 

পদার্থের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ আছে, জড় বস্তব সমূহের মধ্যেও বিবাহ হইয়া থাকে । 
তাগামহাত্রাক্ষণ প্বিবাহতব" বুঝাইতে ঝাঁইর! বিশ্বের স্থষ্টিতত্বই বুঝাইয়াছেন।' 
ব্যাঝরণেধ সন্ধি প্রক্রিয়ার তত্বানুসন্ধান করিলে, তুমি বিশ্মিত হইবে, সত্যের 
অপুর্ব্ব রূপ দর্শন পুর্র্বক কৃতার্থন্মন্ত হইবে ॥ ব্যাকরণের সন্ধিতত্বের গর্ভে ভৌতিক 

ও ক্লাসায়নিক সববন্ধতত্বের সমীচীন উপদেশ আছে, বিবাহ তত্দে মূল রহস্ত আমু 

আন্তরধ্য বা আন্তরিক সন্বন্ধ না থাকিলে, সন্ধি হয় না, অন্দেশে এত বোধ 
সাধারণের অবিজ্ঞাত 'হইয়াই আছে। 

বেদ ব্যাখ্যাত বিবাহতত্ব কিরূপ বিখতোমুখ, কি প্রকার গম্ভীর ও বিশুদ্ধ 

বিজ্ঞান ময়, পুর্ণভাবে তা! অবগত হইলে, পৃথিবীর সর্বত্র স্্র-পুরুষ-সঙমে প্র 

সময়ে যাদৃচ্ছিক ছিল, মানুষ মাত্রের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন, পশ্থাদির ন্তায় লহ 

ছিঃ পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করাই, স্ত্ী-পুরুষের পরস্পর সম্মিলনের উদ্দেস্ত ছিল, 
আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীরা এইরূপ মতকে সারহীন জ্ঞানের পরিবর্জন করিবেন, , 
সন্দেহ, নাই। পপূর্্বকালে এক পুরুষ হইতে পুরুষাস্তরে আসক্ত হইলেও, স্বীগণের 
অধর্ম, হইত না, কঙ্গতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলিয়! গ্রচলিত ছিল, বর্শা" 
ৰিৎ মহাত্মা, পুরাণ খধির! ইহাকে ধর্মী বলিয়৷ মনে করিতেন। পুর্বে গণ 
'অনাববতস্ধকলের দর্শন যোগ্যা ছিল, বত ছিল, কামচার বিহারিনী ছিল। 

এ রঙ বন্দ হুবা এষ আত্মনো ব্ায়/*। শতপথ ্রাঙ্মণে। 



বাহক): ): হন, 
্ উ্জালক পুত স্বেতকেতু এইরপ আচাষ্কের নিস, করির- পিরাছেদ/ পপ 

মহাভারতের আনি পর্বে যে» এই কথা আছে, তাহা আমি জানি। তথাপি:ফে১. 
এরূপ কথা বলিবাম, তাহার কারণ আপনি লংশয দূর করিয়া, সতের গা 
দেখাইয়া দিবেন। 
: কমার বিবাহ সংস্কার সময়ে আপনার মুখ চি দির সম্বন্ধে হা 
শুনিয়াছি, তাহ। যে, পরম রমণীয়, তাহা যে, আত্মকল্যাণার্থর অবশ শ্রোতৃর্য,. 
অবস্থা মন্তবা, তাাতে কোনই পন্দেহ নাই, বিবাহের বৈদিক মন্ত্র সমূহের গর্ভে, 
যে সমস্ত অমূল্য তথ নিধি নিহিত মাছে, তাহা! অবগত হইলে; হৃদয় অনির্ধধচনীয় 

আনন্দে পূর্ণ হয়, বেদের, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, বেদপ্রাণ জগদ্গুরু মহধিগ্ণের, চরণে. ন্ 

পুনঃ পুনঃ নতশির হইতে প্রবল ইচ্ছা হয়। রমার বিবাহ সংস্কার কালে আপনি . 
বৈদিক বিবাহ মন্ত্র সমূহের মধ্যে যে মন্ত্র গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ, ও 

গুর্ণক আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, বৈদিক আধ্যের রিবাহ যে, অনিয়ত রূহ, 
কেবল নিক্ুষ্ট প1শব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দোস্তে যে, এই অতি পুরাতন জাতির . 

বিবাহ হইত না, সংপুক্রোৎপাদন, এবং পূর্ণ মানবোচিত সন্ধন্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক 

অমৃতধামে গমনই যে, এ জাতির বিবাছের মুখ) উদ্দেশ্য ছিল, বিরাহের বৈদিক. 
মন্ত্রগুলির বথার্থভাবে অর্থ চিন্তা! করিলে, চিন্তাশীল, স্ত্যসন্ধা, সহৃদয় পুক্র্ষবৃন্দ 
অয়াসে তাহ! বুঝিতে পারিবেন । 

বেদে বিবাহের যাদৃশ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ রূপ | রদর্লি হইয়াছে, 
ব্ীদান কালে, ধাহারা আপনা দ্িগকে সঠ্যতা'র উচ্চ শিখরে আরা বলিয়া বিবেচন! 

করেন, যথার্থভাবে বিচার না করিয়া, যথারীতি দতোর অন্ুনন্ধান ন! করিয়া, 

বৈদিক কালের ব্যক্তি মাত্রকে ধাহারা মসভ্য বা অর্ধদভা, জ্ঞানে উপেক্ষা করেন, 

এ, এ '- আর্জাতির আচার -ব্যবারের নিন্দ। করেন, মুস্তকঠে বলিতে 

পারা যায়, সভ্যতার এই পুর্ণ বিকাশের দিনেও, তাহারা বিবাহের তাদৃশ ব্যাপক 

ও বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে সমর্থ হন নাই। মহাভারতের কথ! শুনিবামাত্র ঝটিতি 
কোনরূপ. সিদ্ধান্ত করিও না। উদ্দালক বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, খাষি ছিলেন, উদ্দারক 

অসত্য ছিলেন না বর্ধার ছিলেন ন1, ক্রমবিকাশবাদীদিগের ইহ! একবার ভাবা 

উচিত? ছান্দোগ্যোপনিষদে, শতপথ ব্রাঙ্মণে যে আকণি উদ্দালকের 'বর্ণন ' আছে, 

ধে, উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বঙ্গাবিদ্থার উপদেশ করিয়া ছিণেন, দে মহাসুলা, 
-*. "অধ 'ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম তত্বং নিবোধমে। পুরাণমষািদৃ্ং ধ্ী 
বিভ্থি-_মহাততিঃ ॥ . “অনাবৃত|ঃ কিল পুরা সতরিয়ঃ আদর্শ বরাননে। কামূচার 
নিহারিখাঃ শ্বতস্তা স্চারছা সিমি ॥” মহাভারত--আদিপর্ব ৷ | 



৮  উপদেশেদ তাপ রা উপলনধ করিবার শক্তি, অধুন। কাছায় 
আছে. কিনা, সন্দেহ, . সে উদ্দালককে ফ'হারা বর্ধর বলিতে পারেন, গ্রাথ নক, 

আগত্য হাছয বলিতে পারেন, তাহাদের মাস্ক অভ্ভুত উপাদানে গঠিত, সন্দেহ: 
| নাই।, যাহার সনাতন বেদের উপদেশ।নুসারে বিশ্বজগৎকে যল্তের মুর্তি বলিয়া | 

বুঝি! ছিলেন, যাহারা যজ্ঞকে বিশ্বজগতের স্থষ্টি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণামের 
কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যজ্জকে প্রধান ধর্ম বলিয়া, অনুভব করিয়া- 

ছিলেন, পত্বীকে যাহার! বজ্ঞকর্তার' অর্ধ স্বরূপ ভূতাজ্ঞানে, আত্মার অর্দবোধে 

সমাদর করিতেন, (“অর্দো। বা এষ আত্মানঃ যৎ পত্ী ।*_-তৈত্তিরীয় ক্রাঙ্ষণ | 

শ্যজ্জকর্তরর্্ স্বরূপ ভৃতা পত্ধী 1»_-ক্ুষ্ণযভূর্বেবদভাষ্] ) বিবাহকে যাহার! পূর্ণ 

হষ্টবার সাধন মনে করিতেন, সংস্কৃত পুজোৎপাদন, শুভ সংস্কার বিশিষ্ট, ধার্শিক, 
আত্ম-পরের কল্যাণকারী, সমস্ত সদ্গ্টণশালী, বীর সম্ভতির উচ্ছেদ না| হয়, এই 

নিমিত ধাছার! জায়! গ্রহণ করিতেন, ল্লেই পুরাতন বৈদিক আর্ধাজাতির বিবাহকে 
ষাছারা শৃগাল কুকুরের বিবাছ বলিল, নিন্দা করিয়াছেন, তাহার! যে, যথার্থ 

সত্যান্ছসন্ধিৎন্থ নহেন, তাহাদের দর্শন ও পরীক্ষা যে, ্াস্তিসূলক বা! রাগ দ্বেষ- 

প্রহুত, তীহাদের অনুমান যে, ব্ক্তিমাত্ধের অহিতকর, তাহা! বলা বাহুল্য |. 

বিবাহের যে সকল মন্ত্রে উচ্চভাব আছে, তাহারা পরে রচিত, এই গ্রকার 
আক্ষেপ, স্থবিচারে টেকিবে না! মন্ত্রতত্বের সমীচীন জ্ঞান থাকিলে, এইরূপ ্ 

বলা যায় না । এ্রতরের় আরণ্যকে এবং উহ্কার ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, পু 

পৌন্র-_গ্রপোত্রাদির অবিচ্ছেদার্থ,সংস্কত পুজে।ৎপাদন অবশ্ঠ কর্তব্য, গর্ভাধানার্ি. 

সংস্কার দ্বারা উৎপাদিত সর্বগুণ সম্পর, নীরোগ, দৃঢ়কায়, দীর্ঘজীবি সংপুত্র। 

আবার সংস্কত সংপুত্র উৎপাদন-করিবে, সে আবার ভাদৃশ পুত্র উৎপাদন করি 

এব্প্রকাঝে এরজাতন্তর অবিচ্ছিন্ন (প্রবাহ চলিবে, পৃথিবী দেনোপম, সর্বগুণ।কঁর 

শ্রজা ঘার। পরিপূর্ণ হইবে, মর্তধাম অমর নিকেতন হইবে, সকলেই ক্রমশঃ এ্রহছিক 

ও পারজ্িক শুতকম্্ম করিয়।, সমাজের যথার্থ হিত সাধন করিয়া, প্রভৃত,, 

প্রকৃত ধর্মানুষ্টান করিয়া, পূর্ণত প্রাপ্ত হইয়া, হুঃখ সম্কুল -সংসারার্ণৰ পার 

হইয়া, অমুতধামে উপনীত ভইবে, বিবাহের ইহাউ উদ্দেশ্তা। * নুসংস্কৃ 

&. “এযাং লোকানাং সন্তত্য। এবং মন্তত| হীমেলোকা21”__তীতরের আর- 
পাক. শগুত্রপৌভ গ্রপৌত্রাদয়: ইমেজনাঃ, লোকাঃ তেষাং লোকানাং 'অবির্টেে- 
ার্থং সংক্কত পুভ্রাৎপাদনং। অনেন পুনঃ স্বোৎপাদিতে পুত্রে সংস্কতেসতে, 
হিধেব অধিচ্ছিন। পুজোহপ্য্তং পুত্রমুৎপাত্ত নংস্করোতি। সৌহগ্য্তং তা 
.ঙগেব ইমে: লোকাঃ তবন্তি।--এতরেয় আরন্তক ভান । টু 



| মা (বিষাহতন্ব। 3 পদ 
লংগুজোৎপাদন, পৃথিবীর সি কল্যাণ বিধান, লৌকিক-ও পারমাধিক রর 
সাদন, ইহাই.কি, সুসত্য মানুষের কার্ধয নহে ? : হার্বার্ট স্পেনসার বিয়া ০ 
বংশরক্ষা, প্রজাতগ্তর যাহাতে বিচ্ছেদ ন! হয়, তজ্জন্ভ চেষ্টা অবস্ত কর্ড রা 
প্রত্যেক পুরুষ তাছার পূর্ব পুরুষের কাছে, তাহার উৎপাদন ও উতি বিধার্চী 
করাতে খণী থাকে, পুত্র উৎপাদন এবং উৎপাদিত পুত্রের উন্নতি বিধান কারা 
লে উক্ত খণ হইতে মুক্ত হয়; বিবাহের ইহাই কর্তব্য নীতি (8)61)108)। কিন্ত 

বিবাহ যদি বণিক্বৃতিমূলক (81970806116 175771586) হর, নিকষ. লাভ ১ 

বিবাহের উদ্দেশ ভয়, তাহা হইলে, এতদ্বারা! উন্নতি না হইয়া, অধোগতিই হই, 

থাকে । *- “জায়৷ আত্মার অর,” পত্ধী বিনা যজ্ঞ নিম্পািত হয়ন!, স্ত্রী পুরুষের 

সন্মিলন রূপ যজ্তের উদ্দেগ্ত, সংগ্রজার উৎপাদন, পিভৃখণ, খ'বধণ ও দেবখপু 
এই খাণত্ররের পরিশোধ করিতে না পারিলে, মুক্তি হয় ন! (*মিখুন মে বাস্ত): 
তদ্চজ্যে করোতি প্রজনায়।”--তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণ ), হার্ব স্পেন্সার বিবাহের. 

বেদ বিজ্ঞাপিত এই বিশুদ্ধ প্রয়োজনকে যথাযথভাবে দেখিতে পাঁন নাই। 
“জায় আত্মার অর্ধ”, জায়! প্রাপ্ত না হইলে, জীব পূর্ণ হইতে পারে নাট 
“অর্ধের-অপূর্ণের পূর্ণ হইবার [নমিত্ত বিবাহ,” প্পত্ধী বিনা যজ্ঞ হর নাহ, 

পপদ্ধী বঞ্জকর্তার অর্ধ স্বরূপভূত।,৮ দনাতন বেদের ইত্যাদি অতি মাত গভীরাধ্রী 
উপদেশ সমূহের তাতপর্ধা পরিগ্রহ, বৈদিক সংস্কার বিহীনের পক্ষে অসম্ভব । যাক, 

এ সকল কথা, এগন কি কারণে তুমি বিবাহুতত্ব জিজ্ঞাস হই়াছ তোমার 

বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদ্দীপক কারণ কি, তাহা বল শুনি। 

জিজ্ঞান্ু-_পজিজ্ঞাস।” সম্বন্ধে আপনার যুখ হইতে মানুষ মাত্রের কিতকরু. 
সারগর্ভ কথ। শুনিয়াছি ।পপ্রীক্ষ1,* “মনন” ঝ| বিচার যে, জিজ্ঞাস।রই রা 8 
আপনার জিজ্ঞাস! বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্বক, তাহ! উপলব্ধি হইয়াছে । 
পা পি পি» সপ পল উস সপ পপ পপ পপ সপ পপ পান পাট ও পরই ৩০৬ স্াপসসপ্প 
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ই, উত্সব 
এক, শা কি, মানব ॥ জীবনের, প্রককত, রত কি, কিনব্গ সাধন! করিলে, 
মান্য ফ্তকত্য হইতে পারে, ছঃখের অত্যন্ত নির্বত্তিরূপ অত্যন্ত পুরুতার্থ সাধনে 
সু হইতে পারে, বছুবার তাহ। শুনিয়াছি। বহুদিন হইতে বহুবার যাহ! 
ধঁদিয়াছি, গুনিতেছি, তাহার যে, কোনই ক্রিক! হইবে না, তাহা সম্ভব নহে। 
অভ্যাসের মহিম1 অনির্বচনীয়, অভ্যাস দ্বারা না হইতে পারে, এমন কার্ধ্য নাই 
পুনঃ পুনঃ আপনার নহুপদেশ গুনিয়াছি, তথাপি, পূর্বজ্ন্মের প্রবল অশুভ কর্ম 

সংস্কার বশতঃ আপনার স£পদেশ শ্রবণের অভ্যাস, আমাতে যথোচিত ফল প্রসব, 
করিতে পারে নাই, তথাপি যথার্থতাৰে আমার আত্ম সংস্কার হয় নাই। না 

হইলেও, আপনার সঙ্গ, আপনার উপদেশ শ্রবণ যে, একেবারে অনর্থক হইয়াছে, 

চু) বলিতে পারিনা! । বর্তমান যুগ প্রভাবে বৈদিক আধ্যজাতির মানসপ্রবৃত্তির 

সাধারণত: ষাদূশ পরিবর্তন হইয়।ছে, হইতেছে, জামার চিত্তে সে যুগ প্রভাব যে, 

কিছু ক্রিয়া করে নাই, আমার মানস প্রবৃদ্ধি যে, এতদ্বারা একটুও পরিবণ্তিত 

হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না| ডারুৰিন্ পড়িয়াছি, হার্কার্ট, স্পেন্সার 
পড়িয়াছি, তুলনাত্মক, প্রাণিবিগ্ঠার ( 0:0201)88£861৮9 200919£5 ) অনুশীলন 

্লাছি, নবীন ক্রমবিকাশবাদের অনেক কথ চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব 

তি বশতঃ আপনার সঙ্গ না পাইলে, আমিও আজ, আমর! যে, বর্ধরদিগ 

হইতে অবতীর্ণ হুইগ্লাছি, ' তাহাতে কোনরূপ সন্দেহে হইতে পারে না 

(2589৮ 60919 082 108170]5 09 ৪ 00816 609৮ ০. 218. 09909125060 

চি) 08,109] 8209.৮-00)9 10980910606 1180 ৬০1 7 7404), 

ডাক্সুবর্জলর এই প্রকার মতকে অভ্রান্ত বলিয়া) বুঝিতাম। আপনার সঙ্গ ন 
টা আমিও আজ বেদ-শান্ত্র বর্ণিত, জ্ঞান-বিজ্ঞনময়, পরম পবিত্র, 

উন্নতির একমাত্র সুদৃঢ় অধিরোহিণী স্বরূপ বিবাহাদ্দি সংস্কর সমূহকে অসত্যোচিত 
আচার বলিয়াই, উপেক্ষা করিতাম, আমিও আজ পাশববুত্তি চরিতার্থ করাই, 

বৈদিক, কালের বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ মতাবলম্বী হইতাম। ভাল 

'হুইবার ইচ্ছ! হইয়াছে, বেদ ও বেদমুলক শাস্ত্র সমূহ প্রর্কত কল্যাণভাজন হইবার 
ধে মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই মার্গই ঘে, যথার্থ শ্রেয়োমার্গ, আপনার' কৃপা, 

তাহা বিশ্বাস হইগ্লাছে। অবিচালি-বিশ্বাল হইয়াছে, এই কথ! বলিতে পারিনা, 
তবে. বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ মার্গকে আশ্রয় করিবার সাহস হয় না, ইহ! মুক্তকঠে 
বলিতে পারি। বহু পুরাতন, বনহুশঃ পরীক্ষিত সেতুকে, যাহার উপর দিয়া বড় 

ফু হাতী বহুদিল হইতে চলিয়া গ্রিয়াছে, ধাইতেছে, সেই সেতুকে পরিত্যাগ: 



বিধাহত।. ৭৯ 
শুক, অপরীক্ষিত, অপরিনামদর্শি নবীন পুরুষগণ কতৃক প্রশংসিত, নৃতনু সেতুর 

আশ্রয় করা বে, স্থপদর্শীর, অবিবেকীর কার্য, তাহ! মনে হয়। তের ত্রাণ 

ও গ্লোপথ ব্রা্গণের, অপিচ হারীত, অঙ্গিরা গ্রভৃতি মহর্ধিগণের বচন স্মরণ পুর্ব ৃ  

আপনি সংস্কারতত্ব সম্বন্ধে যাহ! বুঝাইয়াছেন, তাহ! অপুর্ব, তাহা! শুনিয়া 
_অতিমাত্র হুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছি, আধুনিক বথার্খ 
ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের ও তাহা আনন্বপ্রদ হইবে, মহছুপকারক হইবে। ধীহা্গ 

চরিত্রগঠনের তত্থানুসন্ধান করেন, বাহার! উন্নতির রাজপদ্ধতির অন্বেষণ 
করেন, বাহার! দীর্ঘজীবী, স্থপন্তান প্রার্থনা! করেন, তাহারা আপনার 

স্কারতত্ববিধয়ক উপদেশ শ্রবণ করিলে, লাভবান্ হইলাম মনে করিবেন। 
আমর! যথাবিধি বেদোপদিষ্ট আত্মসংস্কার বিরহিত, আমর! পূর্ণতার 
ব্রাঙ্মাণাচিত কর্ম করিনা, ইচ্ছা হইলেও করিতে পারিনা, তথাপি প্রার্থনা 

করিতে ইচ্ছা! হয়, সাহস হয়, 'আমার যে ইন্দ্রির়_শক্তি প্রন্রিয়ক সখ, 

ভোগ দ্বার বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হোক্, সে ইন্দ্রিয় শক্তি 
আবার ফিরিয়া আস্মক, যথাশাস্তর ব্রহ্মচর্যাদি পালন না করাতে, আমার ্ 

আধুঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার সেই আমুঃ আবার আমাকে প্রান্ত হোক, বার 
ব্রাহ্গণোচিত কর্ম না করাতে, আমার যে ব্রাঙ্গণোর- ত্রহ্গবর্চের হানি হইয়াছে 
আবার তাহা আমাকে প্রাপ্ত ছোক্, আবার আমার সব ফিরিয়! আসুক, সম্বন্ধিত' 
হোক ( *পুনমণমৈতিজ্িয়ম্ পুনরায়ুঃ, পুনর্ভগঃ, পুনর্্বিণ মেতুমাম্, পুনব্রাঙ্ষণমৈতু 

মাং স্বাহা।”--তৈত্তিরীর় আরণ্যক )। পুর্বে নিবেদন করিয়াছি, বহুদিন 

হইতে হৃদয়ে, ব্রা্গণ হইবার আকাঙ্ষা জাগিয়াছে, আত্ম সংস্কার করিবার ; 
ইচ্ছ! হইয়াছে, বিবাহতন্ব জিজ্ঞাসার ইহাই পূর্বববর্তি কারণ। ছুইটা উ 

কারণে, এই জিজ্ঞাসা উদ্দীপিত হইয়াছে । স্ত্রীলোকের অধিকার ও শ্বাতন্তরা 

সম্বন্ধে ইদানীং (বিশেষতঃ অভ্যুদয়ণীল প্রতীচ্য দেশে ) তুমুল আন্দোলন 

চলিতেছে, বিবাহ ও বল! বাহুল্য এই আন্দোলনের একটা প্রধান কেন্দ্র স্থান 
( ০০৪ )1 ডাক্তার বুক্নার প্রভৃতি সাংঘাতিক ক্রমবিকাশবাদিগণ ্রীলো- 

কের স্বাতন্ত্রা বিষয়ক আন্দোলনের যে বীজ রোপণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহ। এখন 

ক্রমশঃ অস্কুরিত ও শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হইয়াছে, হইতেছে । আমর! এখন 

প্রায়ণঃ পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত, অধুন! গ্রতীচা প্রভাকরের প্রভাতেই আমাদের. 

ক্ষীণ: মনশ্চন্ত্রমা অনেকতঃ প্রভাতঃ হইয়া. থাকে ।. আমর! এখন রাজ বিস্তাই: 

( অর্থকরী বলিয়া ) শিক্ষা করি, বৈদিক আধ্্যজাতির মধ্যে অধুনা অঙ্গ সংখ্যক. 



উৎস; 8. 

জি, বার্থ গাবে- বেদ. শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, আমর! এখন প্রান়শঃ 

দক! সংস্কার বর্জিত, বেদ-শাস্ত্রের সচিত আমাদের পরিচয় ও বল! বাহুল্য অল্প, 
সহ আমর1ও যে, উন্নতিশীল, অন্থায্য সাম্যপ্রিয়, হুসভারতন্ প্রতীচাদিগের 
সায় স্ত্রীগণকে সর্বববিষয়ে পুরুষদিগের সমান অধিকার দেওয়! উচিত, সত্রীলোকের 

চি পুরুধদিগের মত স্বাতদ্্য থাকা উদার নীতি সন্মত, এই গ্রকার মতের 

'পৃক্ষপাতী হইব, তাহ! খুব সম্ভব। ডাক্তার বুক্নার বলিয়াছেন, স্ত্ী-পুরুষের 

মধ্যে উভয়েরই বিবাহ ঝ! পতি-ভার্য! নির্বাচনে স্বাতত্ত্র থাক! উচিত। বিবাহের 

খর ্ ত্ী-পুরুষের মধ্যে যদি মনের মিল না হয়, দাম্পত্য প্রেম ন! হয়, তাহ। হইলে, 

একবার বিবাহ সুত্রে পরম্পর সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়াই যে, তাহা৷র। যাবজ্জীবন 

/৫অশাস্তির কারণ হইলেও, ) অনিচ্ছায় পরস্পর স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকিবে, 

তাহা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে, এইক্সুপ বিবাহ সুখের না হইয়া, হুঃখেরই 

কারণ হই়। থাকে, এই প্রকার বিবাহ স্বাকা জাতীর উন্নতি না হইয়া, অবনতিই 
'ছুইয়া থাকে। বিবাহিত স্ত্রী-ুরুষের মধ্যে পরম্পর মিল না ং হইলে, উহ্বারা__ 

শ্বামি- ্রীস্বন্ধ রজ্ছুকে ছেদন করিতে পারিবে, সভ্যজাতি মধ্যে বিবাহ বিষয়ে 
এটিকার বুকনীর আশা করিয়াছিলেন, ভৰিষ্যতে এই প্রকার স্বাধীনতা থাকিবে, 

বাহ বাণিজ্য_-বাজারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার হওয়া অন্ুচিত। * আমার 

'আানিবার ইচ্ছ! হইয়াছে, বিবাহে এই প্রকার স্বাধীনতা থাক! উচিত কিনা । 
৪ ডাক্তার বুক্নার যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে থে কোনই সার নাই আমার তাহা 

: মনে হয় না। যে বিবাহে স্ত্রী- রা মনের মিল হয় না, সে বিবাহ দ্বারা ষে, 
এ ভা শত তাস শত সী ০০০7 পাপা সপন ₹ ৮৮০ ০ তি পচ ব্রাটা শপ পাস্পিজ তিশা পাপ 

রে 1 0000850) 00 015 00 [065606 ০0060010202] 200. 00105081060 

আনা ৪5 15 ৬611-0070ত2, 0019 0০ 500610110 0216561805) 0)100051 

২1800105820 17100151015 015590159500000 06 0106 70956 16000151%৩ 0108790- 

৫" 0:00 55 10090 10107100500 006 010৫0655501 015 120৩7 12৮67 0106 

80185010810 ০01 01727) 01090 5৬108৬৩06০0 200 1061 0657 900 10016 
বু 06094৩0. 0০510307) 10) 0620 00 আগা সা] 00105010062 0৩০৩- 

হাত (0 & 011600 0াা। 01712111985 00 00৩ দিছে 0005. ৩৩ 

রর 105৬. 7000106, ৮0801) 1085 100006008 ০9000220 0০ 811 00501069100 168500। 

সি ৪110জ৩0 07719 0195 10820) 03০ 20 চি, িযো। 60091105280 

ধু €06 [081050. 1৩ 900106 দা01020 1)95100 06০0109 12067600৫11 

জ্ঞাত 0 0008৮ 210 16155069521 10 9110 1061561 0০0 0৩ ৭ ৩ 

নত 10181010156 10 00517597060) ঈ % ৯2 0) 005 0055৩6 085 8৫. 

9৩৫) হী 2০9, 

০ - শা 



বিবাহতব। ২৮১ 

সুখ না হইগা, বিবাছের উদ্দেহা সিদ্ধ ন! হইব, ছুঃখই হয়, অশান্তি হয়, তাহা 
কি মিথ্য/? বেদ-শান্্র এবিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহ! জানিতে ইচ্ছা হয়, 
বিবাহে শ্ত্রী-পুরুষের এই প্রকার স্বাবীনতা থাক! উচিত কিনা, স্ত্ী-পুরুষ ইচ্ছা 
করিলেই যদি ইৈবাহিক পম্বন্ধ ছেদন করিতে পারেন, তাহা হইলে, কল্যাণ হইবে, 
কি অকল্যাণ হইবে, বিবাছে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই প্রকার স্বাতন্ত্রা থাকিলে, 

প্রকৃত দাম্পতা মুখের অভাব হইবে কিনা, ব্যভিচারের শআ্োত খরতর বেগে 

বহিবে কিনা ? এ 

বক্তা--তোমার বথ!র৫থ ব্রাহ্মণত্ব লাভের ইচ্ছ! হইয়াছে, তুমি বেদ-শাস্ত্রোপদি 

আত্মসংস্কারের প্রয়োজন কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ, তোমার নষ্টের 

(যাহ! তুমি হারাইয়াছ, তাহার ) পুনঃ প্রাপ্তির অভিলাষ হইয়াছে, ইহ! অবগত 

হইয়া, আমি যে কণ্ত সুখী হইলাম, বাক্য দ্বার! তাহা পুর্ণভাবে প্রকাশ কর! 
অসম্ভব । আমি সর্বান্বঃকরণে বেদাত্মা, ব্রাহ্মণ্য দাত, পতিতের উদ্ধার কর্ত! _ 

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ করুন, তাহার 

অনুগ্রহে তুমি যথার্থ ব্র।ঙ্গণত্ব প্রাপক বেদ গ্রহণ যোগ্যতাদায়ক আ'ত্মসংস্কার 

করিতে সমর্থ হও, তোমার হার।ণ জিনিস তুমি ফিরিয়া পাও। বিবাহ বিষয়ক 

জিজ্ঞাসার দুইটী উদ্দীপক কারণের মধ্যে একটী জানাইলে, এখন দ্বিতীর কারণ 

কি, তাহ! জান1'3। 

জিজ্ঞান্থ-_রমার বিবাহের পুর্বে আপনি বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 

আম।র তাহ! অত্যন্ত হুদরগ্রাহী হইয়াছে, যে সকল বিবাহ মন্ত্রের আপনি সংক্ষেপে 

ব্যাখ্যা করিয়।ছেন, সেই ব্যাথা শুনিয়া, আমার তিন বেদের »মন্ত বিবাহ মন্ত্রের 

ব্যাথা শুনিবার ও হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । এখনন্ঁ 

যাহার বিবাহাদি সংস্কার করেন, যহাতে তাহার! শুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে 

পারেন, মন্ত্রগুলির অর্থ অবগত হইতে পারেন, মনে হইয়াছে, তজ্জন্ত চেষ্! কর! 

অবন্ঠ কর্তব্য । শ্বয়ং সংস্কৃত হইব, গর্ভধানাদি 'সংস্কারে যে সকল মন্ত্রের 

ব্যবহার হ্য়, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ অবগত হইব, এবং ধাহার! প্যথার্থভাবে 

সংস্কার হোক্,” এইরূপ ইচ্ছা করেন, ধাহাদের স্বাভাবিক বেদ-শাস্্-নিষ্টা আছে, 

আন্তিকত। আছে, ধাহ।রা অভিমান রাহ্গ্রন্ত হৃদয় নহেন, তাহাদিগকে সংস্কার 

মন্ত্র স্কলের অর্থ জানাইব, বিবাহতত্ব গিজ্ঞানার ইহাই আমার দ্বিতীয় উদ্দীপক 

কারণ। | | 
বন্ত1 তোমার ইহ! ব্রাঙ্মণোচিত সংকল্প, করুণাময় শঙ্কর নিশ্চয় তে।য়ার 

৬৬ 
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এই লাধু সংকল্প সংসিদ্ধ করিবেন। তোমার বিবাহতত্ব জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্দীপক 
কারণ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য আছে, অনেক বিষয়ের বথার্থভাবে বিচার না 

করিলে, তুমি যাহা, যাহা! জানিতে চাহিয়াছ, সেই সকল বিষয় পুর্ণভাবে জানান 

হইবে ন!। ক্রমশঃ 

শ্রীবাম শরণং মম। 

সীতাতত্ত। 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 

সীতাদেবীকে বেদমযী রূপে ভাবিতে 

বাধ। বোধ হইবার কারণ । 

জিজ্ঞান্থু--“বেদ* কি বসত, আমি তাহ। জানিনা । আপনার মুখ হইতে 

বছুবার গুনিয়াছি, এখনও শুনিয়া থাকি, “বেদ” ও প্রঙ্গ” এক পদার্থ, বেদ 

হইতে বিশ্ব স্থষ্ট হইয়াছে, সর্বশাস্ত্র, সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান বেদ হুইতে আবিভূত 
হইস্াছে, শিল্প-কলাও বেদ প্রস্থত। কিন্তু আমার কাছে এই মকল কথা অর্থ 

শৃন্ঠ রূপেই প্রতীয়মান হয়। 
;. বক্তা-“বেদ” কি বস্ত যে তাহা জানে না, “বেদ” ও এ্রহ্গ” এক পদার্থ) 

বেদ হঈতে বিশ্ব ৃষ্ট হইয়াছে, সর্বশান্ত্র, সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান বেদ হইতে 
আবিভূত হইয়াছে, শিল্প-কলাঁও বেদপ্রস্থত, সে কি করে এই সকল কথার ষথার্থ 
অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারিবে? তাহার কাছে এই সকল বথা যে, 

অর্থশুন্ত প্রপে প্রতীয়মান হইবে, তাহ! কি বিস্ময়জনক ? যেবেদ কি, তাহাই 

জানে না, সে কেমন করে “সীতাদেবী বেদমন্ী* এই শ্রুতি বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ 
করিবে? : বেদ ব! বেদমূলক, বেদ প্রাণ শাস্ত্র সমূহ হইতে বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে 
যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহ! গুনিযা, বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে, কেবল তোমার 
কেন, ধাহার৷ বেদের স্বরূপ দর্শনোপযোগি-সাধনবিহীন, তাহাদের মধ্যে 

কোন ব্যক্তিরই বথার্থ ধারণ। হইতে পারে না। সীতাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে 
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তোমার বোধশক্তি অনুসারে তুমি ইহাকে মানুষ ছাড়! আর কি মনে 
করিতে পার? মানুষদেহে দেবতা থাকিতে পারেন, পরিচ্ছিন্ন “ছে, 
অপরিচ্ছিন্ন সর্ববব্যাপিকা, সর্বশক্তিময়ী প্রতি থাকিতে পারেন, পরিচ্ছিন্ন জীব, 

'অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, মন্ুষ্যদেছে, মানষভাবে বিদ্ধমান জীবের, তাহা বিশ্বাম 
হইতে পারে কি? যে, যেভাবে ভাবিত হইতে পারে না, সে কখন তাহাকে 

যথার্থভাবে জানিতে সমর্থ হয় না । অতএব সীতা! উপনিষদে ও স্বন্দপুরাণা দিতে 

সীতাদেবীর স্বরূপ বিষয়ে যাহা, যাহা উ্ত হইয়াছে, তাহাদের অর্থ ষথার্থভাবে 
অনুভব করিতে হইলে, সর্ববেদময় হইতে হইবে, সর্বশান্ত্রময় হইতে হইবে, 

সর্বদেবময় হইতে হইবে, সর্বলোকময় হইতে হইবে, এক কথায় অখগ্ু-সচ্চদানন্দময় 

হইতে হইবে, কারণ “অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাবই সীতাতব”, “সীতা 

সব্ধবেদময়ী, সর্ববদেবময়ী, সর্বলোকময়ী”। কাহাকেও বথার্থভাবে জানিতে 

হইলে, পূর্ণভাবে তদ্ভাবে ভাবিত হুইতে হয়, যাহাকে জানিতে হইবে, তত্ভাবে 
পুর্ণভাবে ভাবিত না হইলে, তাহাকে পূর্ণভাবে জানা যায় ন!। 

জিজ্ঞান্্--প্যাহাকে পূর্ণভাবে জানিতে হইবে, তাহার ভাবে পূর্ণভাবে 

ভাবিত না হইলে, তাহাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারা যায় না”, আমি এই কথার 
অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। কিরূপে অন্থভাবে ভাবিত হওয়। যায়? 

বক্তা-তুমি যখন কোন বস্ত বা ব্যক্তিকে দেখ, তখন যদি তোমার 

চিন্তসুকুরে অন্ত বন্ত বা ব্যক্তির প্রতিবিদ্ব লগ্ন হইয়! থকে, তাহ! হইলে, যে বস্ত ব! 

বাক্তিকে তুমি দেখিতেছ তাহার ঠিক প্রতিবিম্ব, তোমার চিত্তমুকুরে গৃহীত 

হইবেনা, তুমি উহাদের বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে পাইবে না। কোন বস্ত ঝ 

ব্যক্তির বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে হইলে, চিত্তকে শ্রদ্ধ করিতে হয়, যাহাতে 

তন্ঠ কাহার প্রতিবিষ্ব বা উপর!গ (ছাপ) উহাতে লাগিয়া থাকে, এই-প্রকার 

যত করিতে হয়। চিন্ত যে মাত্রায় নির্মূল হয়, অন্য পদার্থের গ্রতিবিদ্ব রহিত হয়, 

সেই মাত্রায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রির দ্বার! গৃহীত পদার্৫থ সমুহের প্রতিবিম্ব উচাতে বিদ্ধ 

ভাবে পতিত হইয়া থাকে । ইন্জিয় দ্বারা গৃহীত পদার্থের আকারে পুর্ণভাবে আকারিত, 

ন! হইলে, তৎপদার্থের বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে ন| কেন, বাহা বলিলাম তাহ! হইতে 

তুমি তাহা. ঝুবিতে পারিবে । চিত্ত যদ্দি অন্য বিষয়ের উপরাগ - অন্ত বিষয়ের প্রতি- 

বিশ্ব রাহত ন। হয়, তাহা হইলে, কোন বিষয়েরই ষথার্থ ধ্যান হয় না। সাংখ্য ও 

পাতগ্রল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, চিত্তে ধোয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়ান্তরের উপরাগ 

(লেপ), ধ্োয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। জ্ঞান প্রতিবন্ধক এই 
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 উপরাগ, ধ্যান দ্বা্লা-_তৈল ধারার স্তায় নিরস্তর ধ্যয় বিষয়ের চিন্তা দ্বার! বিন 
হয়। ধোয় বিষয় ভিন্ন অন্ত বিষয়ে চিত্ত না যায়, এই ভাবে চিত্তকে ধোয় 
বিষয়েই ধরিয়। রাখিলে প্ধ্ান” হয়, চিত্তের একতান প্রবাহ হয়। আমি এই 

কথীই তোমাকে বুঝাইয়াছি। কোন বিষয়কে যথার্থভাবে জানিতে হইলে, চিত্তকে 

তন্তাবে ভাবিত করিতে হয়, তন্ময় হইতে হয়, এই কথার অভিপ্রায় কি, তুমি 

এখন তাহ। একটু বুঝিতে পারিবে । অতএব “বেদ” কোন সামগ্রী, সীতাদেবীর 

্বক্নূপ কি, পূর্ণভাবে তাা জানিতে হুইলে, বেদম হইতে হইবে, পূর্ণভাবে 
সীতাভাবে ভাবিত হইতে হইবে, বেদ ঝ| সীতা ভিন্ন অন্য ভাবের উপরাগকে 

চিপ্ত হইতে সরাইতে হইবে, বিরুদ্ধ সংস্কার সমূহকে বদলাইতে হইবে। 
জিজ্ন্থ-_কিরপে তাহ! হইবে? কিরূপে তাহা করিতে সমর্থ হইবে? 

ব্দেময় হইবার, সীতাদেবীর ভাবে ধথার্থ ভাবে ভাবিত হইবার সাধন কি? 

বক্তা বেদম হইবার শিল্প কি, নেদে ও নেদমুলক স্থুত শান্তর সমূহে 

তাঁহ। উপদিঞ্ হইয়াছে। যে শিক্প-যাঁদৃশ অভ্যান, আত্ম! বা চিত্তের বেদ-শান্ 

বিরুদ্ধ সংস্কার রাশিকে অপসারিত করিয়া, উহ্বাতে বৈদিক ব। শাস্ত্িত সংস্ক(রের 

আধান (স্থাপন ) করে, এতরেয় ও গোপথ ব্রাঙ্গণে বাস আত্মসংস্কৃতি বা 

“দ্রেবশিল্প” এই নামে অভিহিত হইয়!ছে, সেই “আম্মসংস্কৃতি' বা! “দ্রেবশিল্প” দ্বারা 

মানুষ বেদময় হয়, যথার্থভাবে বেদের রূপ দেখিবার, বেদের কথাতে সম্পূর্ণ 

আস্থাবান্ হইবার, “মাত্মসংস্কৃতিঃ ব! দেবশিল্পই একমাত্র ম[ধন। 
জিজ্ঞন্থ-_-এই পকল কথ| বুঝিবার অধিকার আমার নাই। 

বন্তা--শ্রোত ও শ্মার্ত সংস্কার বিন, কাহারও এই সকল কথ। বুঝিবার 

অধিকার হয় না। তোমার ত রীতিমত শ্রোত ও ম্মার্ত সংস্কার হয় নাই, অতএব 

এই সকল কথার প্ররুত অভিপ্রায় কি, তাহ। তোমার বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। 

বল! বালা ইদাপীং নত্যন্ন বা! শি যথারীতি শত ও ম্মা্ত সংস্কার হইয়া 

থাকে। 

*' জিজ্ঞস্--তবে আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন? 

বক্তা-আমার শ্রম একেবারে 'অনর্থক হইবে না। বছদিন হইতে তুমি 
আমার মুখ হইতে এই সকল কথ| শুনতেছ) এই গকল কথা শুনিতে শুনিতে 

তোমার যে 'দীক্ষা” ব| "সংস্কার হইতেছে, তাহা তুমি এখন অন্থভব করিতে 
পারিতেছেনা | দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদত্ত হয়, বন্দর! জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ 

পথের আবরক পাপরাশির ক্ষয় হয়, তাহাকে প্দীক্ষ1” বলে। দীক্ষা” ও 



সীতাতত্ব। 7. ই৫. 

পসংস্ক।র” ভিন্ন পদার্থ নহে। সাধুসঙ্গ করিলে, দাধুকথ! শ্রবণ করিলে, চিত্তমল 
কাটিয়া যায়, পাপের সংস্কার ক্ষীণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশপথ পরিস্কৃত হয়। 

আমার এই সকল কথ! শ্রবণ করিতে করিতে তোমার যে, শনৈঃ শনৈঃ আত্ম 

স্কৃতি হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । আজ না হলেও, এ শরীরে 

ন| হইলেও, কোন দিন বা শরীরাস্তরে এই সকল কথা শ্রবণ জনিত সুকৃতি 

তোমার মহতুপকার করিবে । গুরু না অজ্ঞানান্ধকার দুর করিয়া জ্ঞানালোক 
দ[তার অবলোকন মাত্রে তাহার ভাষণ ও ম্পর্শন দ্বারা যে সগ্তজ্ঞানোৎপত্তি ছয়, 

তাহাকে শাস্তবী দীক্ষা বলে (“গুরোরালোকমাত্রেণ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি। সপ্ত 

সঞ্জায়তে জ্ঞানং সা দীক্ষ! শাস্তবী মতা ॥”_-)। 

জিজ্ঞান্থব_বিবাহ ছাড়া কন্তার কি, অন্গ সংঙ্কর শান্স নিষিদ্ধ? 

বক্তা-_উপনয়ন ভিন্ন কন্তার সকল সংস্কারই কর্তব্য। খাদির গৃহা সুত্রে এবং 

মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীর শরীরের সংস্কারার্থ থাকালে যথাক্রমে জাত- 

কর্মার্দি চৌলান্ত মংস্কারসমূহ অমন্ত্ক করিতে হয়। * স্ত্রীঞজাতির উপনয়ন হয়না, 
বিবাহ সংস্কারই তাহাদের উপনয়ন সংস্ক[রস্থানীয়। গর্ভাধান সংস্কার বীঞ্ধ ও 

গর্ভের দোষ নাশার্থ কত হয়, মাতা-পিতার শারীর ও মানস দোষ অপত্যে সংক্র- 

মণ পূর্বক উহার শরীর ও মনকে দূধত না করে এবং যাহাতে উহার ত্রদ্গ বা 
নেদগ্রণ যেগ্যতার পুর্ণভাবে শ্যরণ হয়, গর্ভধান-সংস্কারের তাহাই উদ্দেশ্। 

*সংস্কারতত্ব” সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছ! আছে, ভগবানের ইচ্ছায় যদি আমার 

সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহ! হইলে, স্্ীজাতির সংস্কার সঙ্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা 
জানিতে পারিবে । পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন সংস্কার হুইত, উপনীত 

হইয়া ইনার! বেদের অধ্যয়নও অধ্যাপনা করিতেন। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন 

পূর্বে প্রদ্ম বাররিনী” ও "্নগ্যোবধূ” এই দ্বিবিধ স্ত্রী ছিলেন। ব্রঙ্গবাদিনী স্্রীদিগের 
উপনয়ন সংস্কার হইত, তাহার! পিতা, পিতৃব্য বাত্রাতার কাছে বেদাধায়ন 

পর পপ পপি 
জজ সি 

শপ 

* “তৃষ্ীং জ্িমা১1৮-_খাদির গৃহাহ্ত্র | 

“জ[তকর্ম্ম।দি চৌলান্তং মন্ত্রব্জং স্্িয়াঃ কুর্য)াৎ।”- রুদ্র স্বন্দ ব্যাখ্যা । 

অমন্ত্রিকা তু কার্ধোয়ং স্্রীণাবুদশেষতঃ। সংঙ্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং, 

ধথাক্রমং ॥ 

বৈবাহিকে। বিধিঃ স্ত্রীণাং সংঙ্কারো বৈদিকন্মতঃ। পতিসেব। গুরৌবাসে! 

গৃছার্ধোৎগ্সিপরি ক্রিয়া ॥৮-.-মনুলংহিত। 

টি 



 কারতেন, স্বগৃছে ভিঙ্ষার্ধা করিতেন। সগ্কোবধূব! বিবাহ করিতেন, তবে 
বিবাহ সংস্কারের পূর্বে তাহাদের যথা প্রয়োজন উপনয়ন সংস্কার করা হইত্ত। * 

যাহাদের গর্ভধালাদি সংস্কার হয়না, তাদৃশ কন্তযাদিগের বিবাহের পুর্বে 

গর্ভাধানাদি সংস্কার ন! হওয়। জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কখিতে হয়। তোমার 

 বন্দও গর্ভাধান সংস্কার হইয়াছিল, তথাপি আমি যে, তোমার বিবাহের পূর্ববদিনে 

জ।তকর্মা, নামকরণ, হৃ্র্যাবলোকন, নিক্রামণ ও অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার সমুহের 

লোপজন্ প্রন্যবায়ের পরিহ্বারার্থ ষথ!বিধ '্্রায়শ্চিজ করাইয়াছিলেন, তাহ! 

বোধ হয়, তোমার মনে আছে। 

জিজ্ঞাম্র-_ঙাহ! মনে আছে, যতদিন স্মৃতিশক্তি থাকিবে, ততদিন সে 

শুভদিনের কথা তুলিতে পারিবন!, জীবনে এমন বিশুদ্ধ আনন্দ আর কখন ভোগ 

করিয়াছি বলে মনে হয়না । খষ্গ কতঙ্গথের যুগ ছিল, সেইদিন হতে মাঝে 
মাঝে তাহা ভাবিয়। থাকি। 

বন্ত।--আমি তোমাকে *দীতাতত্ব” বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, "সীতা যে 

সর্ববেদম্লী” সীতা যে সর্বদেবময়ী, সীতা যে সর্বলোকমরী, তাহার তোমাকে 
একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। এই উদ্দেশ্ত মাধনাথ আমি তোমাকে যাহা 
ষাহ। বলিব, তুমি যে তৎসমুদায় ধারণা করিতে পারিবে, যগার্থভাবে তাহাদের 

জর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহ! আশ! করি নাই। তবে তোমার 

ষ্দি করুণাময়ী সীতাদেবীর চবণে কিঞ্চিম্মাত্রায় ভক্তি হয়, যদি তুমি সরলভাবে 

মার শরণাগত হইতে পার আমার দৃঢ় প্রতায়, তাহা! হইলে তুমি রুতার্থ হইবে, 
'আম|র শ্রম সার্থক হইবে । মার চরণে ভক্তির উদয় হইলে অচিরে তোমার 

সর্বববিষ্ঞ/র বিকাশ হইবে, মা! আমার সর্ববিষ্ঞ।ময়ী,, মা আমার সর্বশক্কিময়ী, 

শরণাগত ভক্ত মার প্রাণ স্বরপ। রম! পম” কেবল লবকুশের ম! নহেন, 
৯৫ কপ পল ০ ০ পা ০ স্পা পাত শপ শ কপ লি আট পা আস পপ পপ সপ পা 

* প্অতএব হারীতেনোকং _ছ্বিবিধা নিয়ো ব্রক্মবাদিনঃ সগ্চোবধবশ্, 

ত্র ব্দ্ধবাদিনী নামুপনয়ন মগ্রীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষার্যযা ইতি। বধূনাং 

কুপাছিতে বিবাহে কথঞ্চিচপনয়নমাত্রং কৃত্বা্ বিবাহ: কার্ধযঃ।”_-পরাশর মাধব। 

_যমও এই কথ! বলিয়াছেন। পুরাকরে কুমারীণাং মৌপ্লীবন্ধনমিধাতে। 
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথ।॥ পিত। পিতৃব্যো ভ্রাতা ব। নৈনামধ্য- 

পয়েৎ পরঃ। শ্বগৃছে চৈব কন্তায়া ভৈক্ষচর্ধ্য! বিধীষতে। বর্ছর়েদ্জিনং চীরং 

জটাধারণ মেব চ1”-- 



মায়ের আগমন-করুণ। ভিক্ষা: ২৭. 
মা” অগতের “মা” | লব-কুশের ন্ঠায়। আমি সর্বশক্তিমতী জগণ্য। হারই সন্তান, 
যদি তুমি এইরূপ বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হইলে, মার কৃপায় তুম সর্বসম্পু- 
শক্তিতা প্রাপ্ত হইবে, সর্বজ্ঞত! লাভ করিবে। মশার ইচ্ছান্ুসারেই সর্বপ্রকার 
পরিণাম হইয়া! থাকে। 

জিজ্ঞান্ম--কি করিলে, আমি সর্বশক্তিমতী, করুণাময়ী বিশ্বজননীর সন্তান, 
এই জ্ঞান উৎপন্ন ও সুদৃঢ় হয়? : 

বন্ত1_-বিশ্বক্তানদাতা, অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সাগর, লোকশঙ্কর, করুণাময় 
শঙ্গর জীবের সর্ধবপ্রকারে কৃতার্থ হইবার উপায় কি, প্রকৃত পাত্র বেধে, মহর্ষি 
নারদকে তাহা বলিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর নারদকে যে অমৃতময় উপদেশ 

প্রধান করিয়াছিলেন, আরম তোমাকে পরে তাহ! জানাইব, তাহা অবগত হইলে, 
কি করিলে, আমি সর্বশক্জিমতী করুণাময়ী বিশ্বঞ্জননীর সন্তান, তোমার এই 
জ্ঞ/ন উৎপন্ন ও সুদৃঢ় হইবে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে । এখন নিবিষ্টচিত্তে 
চিন্তা করিয়৷ বল, শুনি সীতাদ্দেবীকে সর্ববেদময়ী বলিয়া বুঝিতে কি নিমিত্ত 

তোমার বাধা বোধ হয়। 

ভিজ্ঞাস্ু--বেদ ব1 শাস্ত্র বলিতে আমি অকারাদি বর্ণ সমষ্টি, অকারাদি বর্ণ 

পুষ্পগ্রথিত গ্রন্থ বলিয়াই বুঝিয়! থাকি। ক্রমশঃ 

মায়ের আগমন-করুণ! ভিক্ষা । 
(১) 

ফিছু মায়ের কথা, কিছু আগমনের কথা, কিছু করুণার কথ! এখানে 

আলোচিত হইল । উপরে অবিরল চঞ্চল তরঙ্গ তঙ্গ আর ভিতরে পরমশাস্ত স্থির 

চলন রহিত সীমাশূন্ত জলরাশি। মায়! তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে জীব নিরস্তর মোহ 

প্রাপ্ত হইতেছে । ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে জীব তোমার নিকটে 

যাইতে পারেনা । তোমার নিকটে না গেলে জীবের কিছুতেই শাস্তি নাই। 

জীব যতদিন বাহিরে থাকিবে, বাচ্রের সুখের জন্ত ব্যাকুল হইবে, বাহিরের দেখ 

গুনা, বাহিরের শ্মরণ লইয়! থাকিবে ততদিন ইহার হঃখ যাইবেন!। 



1২৮৮ . উতুসব। 

_বলিতেছি বাহিরে মহামায়। আর ভিত্তরে মহাবিষ্তা। প্তর়ৈতৎ পাণ্াতে দেবি 

 স্বমত্ন্ত্তে চ সর্ব্বদ।” ম! তুমিই এই জগৎকে পালন করিতেছি আবার সর্বদ] ইহাকে 
ভক্ষণ করিতেছে । যে নিরন্তর ক্ষুদ্র সুখের জন্ত লালারিত হইয়া মায় তরঙ্গে 

 উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে, যে জীবনে একবারও বাহিরের এই জগৎ ব্যাপারকে 
মাপ্িক বলিতে পারিতেছেনা, শতবার ইহার প্রদত্ত স্থখ দুঃখাদিকে ন্বণিক 

জানিয়াও একবারও ইহাদ্দিগকে অনাস্থা! করিতে পারিতেছেন!, সেকি কখন 
তোমার সুখ প্রসন্ন স্মেরানন দর্শনে সমর্থ হয়? অহো!! শ্রুহরির মায়! বড়ই 

ছুরত্যয়। | শ্রীহরির মায়! বড়ই অপূর্ধব | 

অপূর্বেেং হরেম য় ত্রিগুণারজ্জুরুপিণী । 

যয় মুক্তে৷ ন চলতি বন্ধে! ধাবতি ধাবতি ॥ 

রজ্জুদিয়! বন্ধন করিলে মানুষ নড়িতে চড়িতে পারেনা-বাধা হুইপ্লা একস্থানে 

পড়িয়। থাকে । কিন্তু শ্রীহরির মায়া রজ্জুর বন্ধন বড়ই অপুর্ব | এই ত্রিগুণ 

রজ্জুর রন্ধন খুলির! দিলে মানুষ স্থির হইয়! পড়িয়া থাকে কিন্তু মায়া রজ্জুতে যত 

বাধিবে ততই মানুষ ছুটিতে থাকিবে । হায়! এই মায়ার বন্ধন কে খুলিয়া 
দিষে ? আহা ! তোমার করুণ! ভিন্ন এই মায়! সমুদ্রের ভিতরে যে স্থির শান্ত তুমি 

তোমার নিকটে যাওয়া যাইবে না। তোমার প্রদত্ত মোহ অতিক্রম করিতে 

হইলে তোমার করুণা তিন্ন অন্ত পথ নাই। দ্ঘুড়ি লক্ষে ছটা একট! কাটে 

হেঁসে দাও ম! হাত চাপুড়ি”। ঘুড়ি তুমিই উড়াইতেছ আনার উড়ান শেষ 
করিতেও তুমি। বলিতেছিলাম তোমার করুণ! ভিন্ন কাগারও কিছু হইবেন 
কেহ তোমার কাছে যাইতে পারিবেনা, কেহ তোমা নিকটে বসিতে পারিবেন! 
কেহ তোমার উপাসন! করিতে পারিবেন কেহ তোমার পুজার অধিকারী হইতে 

'পারিবেন!। তুমি পরমেশখ্বরের একমাত্র শঞ্তি। এক হইয়াও বিনিয়োগ কালে 

চারি প্রকার। ভোগে ভবানী তুমি, পৌরুষে বিষণ তুমি, কোপকালে কালী 
তুমি, আর সমরে তুমিই ছর্গী। “এটৈব শক্তি; পরমেশ্বরস্ত ভিন্না চতুধ? 

বিনিরোগ কালে, ভোগে ভবানী পুকুষেধু বিঃ কোপে চ কালী সমরে 
ট হুর্গা |” . | 

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই সত্য অপর সমস্তই মায়ার ইন্রজাল। তাহার 
আন্তঞাপালনে চেষ্টা করিতে করিতে তোমার করুণা অনুভব করিয়া! সমস্ত 

: ইন্জরজালের ভিতরে তোমার অগ্থসন্ধান ইহাই সাধনা। 
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(২) 

তুমি যেই হও-_বিদ্বান হও ব! মূর্খ হও, স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও, ভক্ত হও 
ব| জ্ঞানী হও যতদিন ন| মায়ের করুণা পাও ততদ্দিন তোমার কোন কিছুই 
"হওয়ার মত” হইবেন! । লিখিতে পড়িতে জানেন! এমন লোকও তাহার করুণা 
পাইয়া সর্বসিদ্ধি লাভ করে। বলিতে কি আজকালকার এই ব্যভিচারী ভারত 

মায়ের করুণ! ভিন্ন শুভপথে চলিতেই পারিবেন! । কি লৌকিক কি বৈদ্িক-_ 

যখন যে কর্মে কেন ন। থাক তাহার করুণা ভিন্ন কিছুতেই তোমার কোন 

কর্্মরেই নিষ্পত্তি হইবেন! । 

এখন বল দেখি কয়দিন এই করুণা ভিক্ষা করিয়াছ? নিত্যকর্্ম কালে, 

স্বাধায় কালে, লোক দেবা কালে, শৌকিক কর্ম কালেও কয়দিন কাতর হইয়া 

মায়ের করুণ! প্রার্থনা! করিয়াছ ? কর্মের আদিতে, কর্মের শেষে তাহার করুনা 

প্রর্থন! করিতে ধিনি ভূলেনন। তিনিই যথার্থ সাধক। | 

এমন লোকও দেখা যায় ধাহারা বহুবিধ প্রার্থনার কথা মুখে বলেন কিন্তু 

তাহাতে তাহাদের নিজের প্রাণও বিন্দু মাত্র স্পন্দিত হয় না, অন্ভের হওয়াত 

দূরের কথা । কেন হয়না! জান? সে যে শুন্য প্রার্থনা, ফাকা প্রার্থনা তাহার 
আজ্ঞাপালনে চেষ্টা না করিয়া প্রার্থনা । আজ্ঞাপালনই ব! কিরূপ? তোমার 

আমার সম্বন্ধ ত তিন লোকের সঙ্গে, তোমার আমার কর্মত তিন লোকেরই জন্ত। 

এ স্থানে তুমি তোম!র সুবিধামত--মনগড়! কর্ম বাছিয়া লইলে তোমার কি 
উহার অজ্ঞ! পালন কর! হইবে? মন্ুষ্যলোক, পিতিলোক, দেবলোক-_-এত তিন 

লইয়! একটি লোকই আছে। কোনটিকে তুমি ত্যাগ করিতে পারনা। যেমন, 

মনুষ্য. শরীরের নাভি, হৃদয় 'ও মন্তি্ষ কোনাটিকে অবহেল! করিলে তুমি ঠিক ঠিক 
মানুষ থাকিতে পারনা, সেইরূপ পিতৃ লোক বা দেবলোক বাদ দিয়! শুধু মনুষ্য 

লোক লইয়া থাকিলে তুমি অসম্পূর্ণ মানুষ হইয়াই থাকিবে-_আধ না মানুষ 

হইয়াই রহিলে। 
তিনি আজ্ঞা করিলেন দেবলোকের জন্ঠ কন্ম করিলে তুমি দেবতার সাহায্য 

পাইবে, পিতৃলোকের অন্ত কর্ম করিলে তুমি পিতৃলোকের সাহাযা পাইবে আর 

মনুষ্য লোকের জন্ত কর্ম করিলে তুমি মনুষ্যলোকের সাহায্য পাইবে তুমি স্বাধ্যা়, 

নিত্যক্রিয়, শ্রান্ধতর্পণ, যথা প্রাপ্ত কর্খে মনুষ্য সেবায় ঈশ্বর সেব! বাদ দিলে তবে 

বল কি করিয়৷ তাহার আজ্ঞাপালন হইল? সকল আজ্ঞ৷ পালন করিতে তুমি 

পারিবেনা--একালে তাহা! হয়ন! কিন্তু যে সমন্ত আজ্ঞা পালন না করিলে 

৩৭ 
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তুমি বৈদিক আর্য থাঁকিতেই পারনা তাহ। পালন করিতে চেষ্টা! করাত উচিত 
হিন্দু বলিলে ব1 আর্ধ্য বলিলে তুমি আজকালকার লোক হইয়! গেলে তুমি বৈদিক 

আর্য জাতির বংশধর । তোমাকে সদাচার, সদাহার, সন্ধ্যাবন্দন, স্বাধ্যায়, পুজা, 

শরান্ধ তর্পণ, প্রভৃতি বৈদিক নার্ধজাতির প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান সমন্তই মানিতে 
হইবে- নতুবা তুমি ভারতবাসী থাকিতে পারিবেনা। বল দেখি জীবনের 

এতদিন ত কাটাইলে-_তুমি বৈদিক কর্মকে__তাহার আজ্ঞাকে-__-নিজের অবিদ্থা 
কলুষিত মনের মত প্গড়িয়া লইয়” চলিতেছ কি না? ভাল করিয়৷ আপনাকে 
আপনি পরীক্ষা কর। যাহা শান্তর বিগঠিত তাহা ত্যাগ কর, করিয়া শান্ত্রমত 
কার্ধ্য করিতে প্রাণপণ কর। আর শাস্ত্র বাক্যকে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা 

করিয়া আপনাকে আপনি ভ্রষ্ট ও লেক ভ্রষ্ট করিওনা। প্রাণপণ চেষ্টাতেও 

দেখিবে করার মত করিয়া কিছুই হইলনা। হইবে কিরূপে? তুমি ষে মূলের 
ভিত্তিটি পাক! কর নাই। এই মূল ভিত্তি হইতেছে করুণ প্রার্থন৷ করিতে 

করিতে আজ্ঞাপালনে চেষ্ট! করা । 

মা! এতদিন ত গেল- আর তল্লপ সময়ই আছে। কোথায় বৈরাগ্য, 

কোথায় জ্ঞান, কোথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্্মকরা, কথা কওয়! বা 

ভাবনা! করা? কিছুইত মনের মত করিয়া হইলনা--কোন কিছুতেইত ভরিত 
হইয়া থাক! গেলনা । তথাপি পুর্ব অবস্থার সহিত এ অবস্থার প্রার্থক্য বুঝিয়! 
তোমার করুণ অস্বীকার: করিবার উপায় নাই। যে দিনটুকু অবশিষ্ট আছে 
সেই টুকুর জন্ত আর একবার প্রাণপণ করিব। মরিতেই ত হইবে, তবে তোমার 
আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করিতে করিতে মর।ইত শ্রেয়ঃ। সাধুর উপদেশ দেন-- 

কর্ম, বচন, মন চ্ছাড়ি চ্ছল জব লগি জন, ন, তুম্হার। 
তৰ লগি সুখ স্বপনেহ' নহি কিয়ে কোটি উপচার ॥ 

কর্মে, বাক্যে ও মনে ছল কপট ছাড়িয়া যতদিন না মানুষ তোমার হয় 
ততদিন ভাজারও উপায় করুক মানুষ স্বপনেও সুখ পাইবেনা॥ এই কর্ন, বাক্য 
বা মনের ছল. কপট হইতেছে বাহিরে সুখের তল্লাস। তোমার হস্ত হইতে যাহা 
ন! আসিতেছে তাহা গ্রহণ করিবনা। মন যে কপটতা করিয়া বলিবে তুণ্ম 
অন্তের হাত দিয়! দিয়াদিতেছ_-যতক্ষণ না ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি ততক্ষণ 
অন্তদত্ত কোন নখ গ্রহ্ণই করিবনা। অন্রাস্ত ভাবে যখন তুমি বুঝাইয়া দিবে-_- 
আমার চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া, মানিশৃন্ত করিয়া, যখন তুমি কিছু দান করিবে, 
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যখন স্থখ উঠিবে ভিতর হইতে, তখন বুঝিব তোমার দেওয়া ইহা-_নতুবা নহে-_ 
নতুবা শুধু আজ্ঞাপালনেই প্রাণপণ করিব। নদী তড়াগ সরোবরে জল থাকে 
চাতক তাহা পান করিতেও পারে-_চাতক কিন্তু জঙলধরের জল ভিন্ন কোন জলই 
পান করেনা। জলধর জল দেয় না--ব্রহাণে চাতক পুড়িয়। মরিতে মরিতে 
ছটফট. করে তবুও জলধর জলধর করে-_বড় ইচ্ছা হয় এই আদর্শ আমার হউক। 
তাই করুণ! চাই । ৯. 

দেবীপক্ষ বড় শুভ সময়। এই সময় ভইতে করুণা ভিক্ষা করিতে করিতে 

সন্ধ), উপালনা, পাঠ, পুজা, সেব! ইতাদ্দি আবার আরম্ভ করিতে ইচ্ছা! । 

বাহিরের কোন কিছু ক্ষণিক স্থথকর প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়াও ||! আর তোমাকে 

ত্যাগ করাও তাই। তুমি করুণ! কর-_সব ছাড়িয়৷ (মনে মনে অন্ততঃ ছাড়িয়া ) 

অন্তরে বাহিরে তোমায় লইয়া থাকিতে যেন প্রাণপণ করিতে পারি। দেবী 

পক্ষ হইতে আর এক পক্ষ নৃতন করিয়৷ জীবন গড়িতে চেষ্টা হউক । 
শরতের একটি সুমিষ্ট গন্ধ আছে। ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ কাল। বর্ষা ও 

শেষ হয় নাই শরৎও আইসে নাই। শ্রাবণের বারিধার! ছুই চারিদিনের জন্য 
বিরাম প্রাপ্ত হইলে, শেষ রাব্নে কখন কখন শরতের গন্ধ অনুভূত হয়। কৌমার 
একবারে যায় নাই, যৌবনও ঠিক ভাবে আইসে নাই এই বয়ঃসন্ধির কালে ' 
কৌমার মধ্যে যৌবনের ক্ষণিক দর্শন দেওয়ার মত বর্ষার মধ্যে শরতের ক্ষণিক 
দর্শন মিলে। শরতের স্মিষ্ট গন্ধ এই দর্শন জানাইয়! যায়। 

কত মন মাতান এই শরতের অঙ্গ গন্ধ, তাহা যিনি আঘ্রাণ করেন তিনিই 
জানেন। পুজার গৃহে পুষ্প চন্দন কিছুই নাই, কিছু পূর্বে কোন প্রকার সৌগন্ধ 

ছিল না, অকম্মাৎ গৃহ পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইল, বাহিরের লোকও সেই সন্দর 
গন্ধ আস্রাণ করিল। কি হইল যদি জিজ্ঞাস! কর, ইছার একমাত্র উত্তর পুজার 
ঘর দেবতার আগমনে আমোদিত হয়; পুষ্পগন্ধ দেবতার অঙ্গগন্ধ। ইহার 

বিপরীত ও মানুষ পায়-_ইহ! পিশাচের আগমন সুচনা করে। 
রাজ। ছুর্যোধন যখন পাগুবেরা অজ্ঞাতবাসের শেষ বংসরে কোথায় আছেন 

তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে চর পাঠাইতেছিলেন, তখন পিতামহ ভীম্ম বলিয়া : 

দিলেন যে দেশে সেই সাধুপুরুষের৷ থাকিবেন ; সে দেশে মানুষের কেন গ্লানি- 
থাকিবেন', কোন হিংস। ঘ্বেষ থাকিবেনা, সে দেশে হূর্ভিক্ষ, মারীভয়, অকাল 

মৃত্যু থাকিবেনা, রাজ! প্রজা বড় সুখী থাকিবেন, বৃক্ষ সকল পনত্রত, পুম্পিত, 

ফলিত সর্বদাই থাকিবে। আর যিনি দাধুর সাধু, ধাহার নাম করিয়া মান 
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সাধু হয়, তিনি যে দেশে আগমন করেন সে দেশে কি নিরস্তর এত হাহাকার, 

এত ব্যভিচার, এত কপটত!, এত ঘন ঘন ছুর্ভিক্ষ, মারীভয়, হিংসা ছেষ, অন্নকষ্ট, 

বস্ত্রকষ্ট থাকিতে পারে? আরও আশ্ধ্য এই দেখা যায় যে যেমন বঙ্গদেশে 

ব্রিলোকতারিণী ৬গঙ্গার ুইধারে যে সমস্ত পল্লী তাহাতে নানাপ্রকার ব্যাধি প্রায় 

শা থাকে সেইরূপ মায়ের আগমনের সময়েই__-এই ভাদ্র আশ্বিন মাস 

হইতেই বঙ্গ দেশে বহুবিধ ব্যাধির প্রকোপ ও লোকক্ষয় কর ব্যাপার ঘটে। 
তবে কি এদেশে আর মায়ের আগমন হয় না? যে মা মহাগ্রলয়ে আপনি 

আপনি নিগুণ, যে ম! অব্যক্ত মুর্তিতে জগৎ ব্যাপিনী তাহার আগমন ও নাই 
বিসর্জনও নাই শ্রীতগবান্ রামচন্দ্র চিত্রকূটে বাল্সীকি মহামুনির আশ্রমে গিয়া 

মছধিকে যখন জিজ্ঞাস করেন আমি কোথায় বাস করিব বলিয়! দিন তখন 
ভগবান্ বান্মীকি ঈষৎ হাস্ত করিলেন_-করিয়া বলিলেন-_ 

পুঁচ্ছেছ মোহি' কি রহছ' ক, মৈ' কহতে সকুচাউ'। 
জু ন হো তই দেছ' কহি, তুমহি' দিখাবৌ ঠাউ” ॥ 

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কোথায় তুমি বাস করিবে? আমার ধলিতে 

কিন্তু সন্কোচ হইতেছে । আচ্ছা কোথায় তুমি নাই-_তাই অগ্রে বলিয়া দাও-_. 
আমি তোমার থাকিবার স্থান ঠিক ক্রিয়৷ দিতেছি। মা আসেন কিন। এই 

প্রশ্নের উত্তরে আমর। বলি-_যাহ]র সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন ' 

পকুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তন্ত পুর্ণ স্বরূপিণঃ | 

'আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিনৈব গচ্ছতি ॥ 

ধিনি পূর্ণ তিনি আবার যাইবেন কোথায় ? যে আকাশ সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে 

ব্যাপিয়। আছে-- যাহার উপরে সমস্ত ভাপিয়াছে সে আবার যাইবে কোথায় ? 

আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিল ইহ! যেমন বৃথ! বাক্য সেইরূপ দর্বব্যাপিণী ধিনি 
তিনি আগমন করিলেন বা বিসর্জিত হইলেন, ইহ। বুথ! বাকা মাত্র । 

তবে যে বল| হইতেছে এদেশে কি মায়ের আগমন হয় ইহ! কি? নিগুণ 

দে মা তিনি চিরদিন আছেন, চিরদিন থাঁকিবেন, চিরদিন ছিলেন। তীহারই 
উপরে তীহার সগুণ বিশ্বরূপ ভাসে ; ইনি মহাগ্রলয় পর্যাস্ত থাকেন শেষে আপন 

স্বরূপে লয় হরেন; 'আবার নিগুণ--সগুণ যিনি তিনি আপন স্বরূপে সর্বদ! 

থাকিয়াও জীবে জীবে আত্মারূপে বিরাজ করেন । ইছাদের আবাহন বিদজ্জনের 

কথ বলা হইতেছে না-_-বল! হইতেছে যিনি মুর্তি ধরিয়! অনস্ত অনস্ত সুর্তিতে 
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দেবতার, দেব স্বভাব বিশিষ্ট ভক্রের ছঃখ দূর করিবার জন্য আগমন করেন-_ 

তাহারই আগমনের কথা বলা হইতেছে । ম1 আমার সর্বত্র মাছেন সত্য কিন্ত 
সর্বত্র ভামেন না। আহ! ! যাহারা দেখিতে জানেন তীহার] বলেন অধিষ্ঠান 

চৈতন্তের উপরে যে শক্তি খেল! করেন যে শক্তি জগতের সমস্ত বস্তুকে নাম রূপ 

প্রদান করেন, যে শক্তি আবার সেই শক্তি মনের সহিত এক হইয় ব্রহ্মরূপিণী, 
সেই শক্তিই ব্যষ্টিভাবে ও সর্কাত্র সর্বদা__মহা প্রলয় পর্যন্ত থাকেন। শঙ্তিই 
উমা আর শক্তিমান হইতেছেন রুদ্র; শক্তিই সীতা আর শক্তিমান হইতেছেন 
শ্রীরামচন্ত্র, শক্তিই রাধা আর শক্তিমান হইত্েছেন শ্ররুষ্জ। বালতে ছিলাম 

যিনি দেখিতে জানেন তিনি দেখেন রুদ্রই সর্ব দেবাত্মক-_-সমস্ত দেবতা শিবা- 

আ্বক। রুদ্রের দক্ষিণ পার্খে রবি, ব্রহ্মা, তিন অগ্নি আর বামপার্খে উম1, বিষু, 

আর সোমদেব। যিনি উম! তিনিই বিষু। মাবার যিনি বিষুর তিনিই চন্দ্রম!। 

যিনি গোবিন্দকে নমস্কার করেন তিনি শঙ্করকে নমস্কার করেন। যিনি 

তক্তিপূর্ববক হরির অর্চনা করেন তিনি তাহাতে মহাদেবেরও ত্ঠন৷ করেন। যিনি 

শিবকে দ্বেষ করেন তিনি জনাদিনকেও দেষ করেন ; যিনি রুদ্রদেবকে জানেন না 

তিনি কৃষ্ণচকেও জানেন না। রুদ্র হইতে বীজ জন্মে, বীজের যোনি হইতেছেন 

জনার্দন। যিনি রুদ্র তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনিই হুতাশন। রুদ্র, ব্রহ্ম 
বিষু। ময় আর অগ্নি সোমাত্মক এই জগৎ। যত কিছু পুংলিঙগ সমস্তই ঈশান 
আর স্ত্রীলিঙ্গ মাত্রই উমা। এই যে দেবতা, এই যেস্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ 

ইহার! শিব ছূর্গাত্মক সত্য । এই দিবারাত্র, যজ্ঞ বেদি, বহি জালা, বেদশাস্ত, 
বৃক্ষ বলী, গন্ধ পুষ্প, লিঙ্গ পীঠ সমস্তই শক্তি জড়িত শক্তিমান কিন্তু এই জগৎব্যাপী 

তুমি-- তোমার আগমনীর কথ! বল! হয় না--যে তুমি মুর্তি ধরিয়া আইস তাহারই 
আগমনীর কথা বল! হয়। নিরকারের ব] সর্বব্যাপী নরাকার ব! নাধ্যাকার 

যেরূপ তাহার আগমনই আগমনী । নিরাকারত্ব ছাড়িয়া, সর্ববচাপিত্ব ছাড়িয়া 

নরাকারে বা নারীর আকারে যিনি ধরা দিয় থাকেন তাহার আগমনীই 

আগমনী । 

আহা! বৈদিক আরধ্্যগণ কত তাবে কত রূপে কত নামে যে তোমার পুজা 

করিতেন সেই একের পুজা করিতেন তাহার কথাত বলা যায় না। সাধকের 

অন্তরে মা! তুমি সর্বদাই আছে। সাধক তোমাকে সর্বদাই পায় সত্য--কত ' 

করিয়৷ সাধক বলে “আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্তাম! মাকে” তুমি দেখ. 

আর আমি দেখি আর যেন মন কেউ ন! দেখে"_ এত একজনের বা ছইজনের বা 



২৯৪ উত্মব। 

তিনজনের ভ্ৃদয়ে হৃদয়ে পৃথক ভাবে দেখা । আগমনীতে এ আগমনের কথ! 

বগ হয় না--বলা হয় ষে তুমি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ হও তাহার কথ! । 

যে ভাব আমরা জানি, সেই জান! ভাব লইয়। অজান। ভাবকে আসিতেই 
আমরা বলি। এভাবে না পাইলে আমাদের হয় ন1--আমাদের প্রাণ জাগেনা-- 
আমাদের সকল ইস্জিয়ের তৃপ্তি হয় না-_আমর! ভারত হইয়! যাই না। 

* প্রা যে কে, এই পুঞ্জার দিনে, এ্ী নদী পর্বত সন্নিহিত, বৃক্ষ লত| বেষ্টিত 

নির্জন প্রদেশে শাস্ত ভাবে বসিয়া গান গাইতেছে আর কীদিতেছে শুনিবে এ 

গান__লইবে উহার ভাব। এউশুন ও কি বলিয়া গাহিতেছে-_ 
উন্না এল এল জয়ধ্বনি গিরিরাণী শুনিয়ে, | 

অমনি এলে! কেশে ধায়, পাগলিনীর প্রায়, উমার জয় বলিয়ে | 
উম! ছুবাহু পমারি, মায়ের গলে ধরি, অভিষ্ণানে কাদে নয়ন জলে। 

কৈ মেয়ে বলে, তত্ব ক'রে ছিলে, নিতান্ত মা আমার পাথুরে ছিলে ॥ 

ওম| কৈলাসেতে সবে আমায় কয়, আই আছি তোর কি ম! নাই 
আমি বলি আমার পিতে, এসে ছিলেন নিভে, শিবের দোষ দিয়ে 

কাদিবি বলে॥ 

ওম! শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাহিক বার, নল কেব! তত্ব করে তার 
আমি থাকি ধরালনে, মনের অভিমানে, আমার ঝলে আমায় ধরে কি তুলে ॥ 

ম!! সকলে মিলিয়। দেখার দিন, সকলে মিলিয়! পূজা করিবার দিন বুঝি আর 

নাই। তথাপি এ পুজা চলিবে--একজনের পুজার ভাব অন্তের হৃদয়ে তোমার 
সাড়া আনিয়৷ দিনে । উপরে ষে গীতটি দেওয়া গেল ভাবুকের হৃদয়ে ইহান্তে 

কতই ভাবের তরঙ্গ তুলিতে পারে। যদি কোন ভাগ্যবান উমা ও গিরিরাণীর 
ংবাদ লইয়। একাগ্র হইতে পারেন আর সর্চত্র উমার সত্তা স্মরণ 

করিতে পারেন ন। জানি তিনি তার করুণ। কতখানি অনুভব করিয়া ধন্ঠ হইয়া 

যান। পুজার মণ্ডপে গিয়া গিরিরাণীর বড় আদরের গৌরীকে যদি কে 
গিরিরাণীর চক্ষে দেখিতে পারেন, দেখিয়। একান্তে গিয়! ছুর্গী ছর্গা করেন তবে 
কিমাত্ডাকে করুণ করেন না? করুণ করেন একথা সত্য-_-তথাপি সাধনার 

অভাবে সাধক ভাবে ডুবিয়। থাকিতে পারেন না। হার! এই জন্ত মরণ পর্য্যস্ত 
পণ করিতে হয়। মায়ের দেখ! পাইতে হইলে মরণকেও. অগ্রাহা করিতে হয়। ' 
তুমি যে লাধন! লইয়াই থাক-__সামান্ত উপদ্রবে দি সাধন! শিখিল কর তবে কি 
তোমার পাওয়! হয়? হতাশ হুইলে চলিবে কেন? তোমার বর্ণ তুমি করিয়া 



মায়ের আগমন-করুণ। ভিক্ষা । ২৯৫ 

চল-_গ্রতিদনের তপগ্তায় অভ্যাস কর মরণ হয় হউক--ইঠাত একদিন আপিবেই 
আমি আজ্ঞ! প।লন করি! যাইবই। নিজের এই অধ্যবসায় থাকিলে তাহার 
করুণ! পাইতে বিলম্ব হয় না। লেখ! ত সহজ, উপদেশ দিতেও কোন: ক্লেশ নাই 
কিন্ত উপদেশ মত চলাইত হুইল না। তবে কি করিব? সব ছাড়িয়। দিয়া 

লোকের কাছে কি বলিয়! বেড়াইব আমার কিছুই হইল না--আমার কিছুই 

হইবেনা__ন! নাঁ-এ কথ! লোককে বলা ত দূরের কথা-_কিছু যদি বলিতেই হয় 
শোমাকেই বলিব--আর পুনঃ পুনঃ মরণের আয়োজন করিয়। তোমার আজ্ঞা 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়। করিতে চেষ্টা! করিব। জপে একাগ্র হইতে পারিলে হইবে, 

ধ্যানে একাগ্র হইতে পারিলে হইবে, বিচারে একাগ্র হইলে হইবে--আঁর জপ, 

ধ্যান, বিচার লইয়া দিন কাটাইতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহার করুণা অনুভব 
করিতে পারিব। ফল কথ তোমাকে পাইলাম না বলিয়া যার হৃদয়ে ছুঃখ 

আসিয়াছে তার আর চপলত1 করিবার অবসর কোথায়? তোমাকেও ডাকি, 

তোমাকেই পাইতে চাই কিন্তু চপলতাও করি-_ইহাতে' কর্মে বাক্যে মনে যে 

কপটতা আছে তাহাই প্রকাশ পায়। তবে আত্মগোপনের কন্ত কোথাও 

কোথাও চপলতা করিতে হয় তাও কিন্তু অতি দুঃখে তাহাকে জানাইতে. 

জানাইতে। ্ 

আজ এই পুঞ্জার দিনে কত লোকে কত ভাবে তোমাকে গ্রাস্ন করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন--আমি মুর্-আমি তোমার জন্ত কিছুইত করিতে পারিলাম 

না__শরীর মন উভয়ই অবসন্ন প্রাপের কথাও বল! হইল না । তবে মুখের 
কথাতেই বলি। 

অনাথস্ত দীন্ত তৃষ্ণাতুরস্ত ভয়াপ্ীস্ত ভীতন্ত বন্ধন্ত জন্তোঃ 

ত্বমেক! গতি দেবি নিস্তারদাত্রি নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি হর্গে! 

শারদ প্রভাতে 
আঙ্জিকে প্রভাত বেলা কণক কিরণ মাঝে 

কি জানি কাহার ষেন মধুর বাশরী বাজে। 

নিখিল ভূবনে বহে তরুণিমা চল ঢল 

আমার সকল প্রাণে ফুটে উঠে শতদল। 



২৯৬ উগ্সব।. 

. গগন ভরিয়া যায় সুধামর় গীত্বধারে 

আনন্দ কীর্ভন উঠে ঘননীল পারাবারে। 
বের ক্ষীণ আলে! আজিকে শারদ প্রাতে 
ঢ বালক! ভেদ করি আসে মোর আখি পাতে। 
তু আলোক এধরার় দেখে নাই কোন জন 
প্লে গীতেব মধুরোল গুনে নাই ত্রিভূবন। 
আপনার অন্তরের নীরব সঙ্গীত খানি 

শুনেছি এ হিয়া,মাঝে অকথিত মুছ্বাণী। 

গাহার নয়ন ছুটা-__উছলিত করুণায় 

ঢুলু ঢুলু প্রেমাবেশে যেন মোরপানে চায়। 

পুলক-আকুল দেহ আখি কোনে আসে জল, 

ও পারের আলো! ভায় _কি মধুর--কি উজল। 
নীলাম্বর আবরণে তন্ুখানি যেন চাকা, 

কমল-আনন খানি মধুর মাধুরী মাখা। 

আমার পরাণ মাঝে কাহার মোহন মায়া 

ছায়াহীন প্রেমালোকে ধরেছে মধুর কায়৷ ? 
সে আলোকে দেখি আজ সার! বিশ্ব চরাচর 

সে আলোকে ক্ষীণ প্রভ প্রখর রবির কর। 

অসীম হৃদয়াকাশে কে বাজায় মধু বাশী, 
রূপের কিরণে মোর অনাদি আধার নাশি। 
কি নীরব, কি মধুর আজিকে এ শুভক্ষণ 

হৃদয় মন্দিরে কার পেন আজ দরশন। 

এ পুজায় জলে প্রাণে পবিত্র প্রেমের ধুপ, 

শরতে কেমনে হেরি সঞ্জল জলদ রূপ। 

বরষার স্থৃষমায় ভরে আছে ছুনয়ন, 

এখন কি মেঘচ্ছায়ে শোভে শ্তামকুঞ্ুবন ? 

এখন কি লেগে আছে স্বপন স্থৃতির ঘোর 

কাজর রূপেতে ওগো ছুইটা নয়নে মোর। 

প্রাবুটের মধু স্থৃতি সহসা! কেমনে আজ 
শরত প্রভাতে মোরে দেখাণ হৃদয়রাজ। 

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গাঙ্গোপাধ্যায়। এম, এ 



ঈশবাস্যোপ নষদ্। হা 

. ৪1 এতে মন্ত্রী হিরগ্য়েনেতা।রুভ্য পঠিতাঃ সমুক্য়া ুষ্ঠায়িন|হসরনলিত্যং 
পঠনীয়ঃ [ শঙ্করানন্দঃ ] 

৫1 আত্মক্তম্ত আগ্তকামত্বেন দেহান্তে অন্যত্র গমনং নাস্তি | একক আতমজ্ঞ- 
ব নান্তন্ত 'অত্রৈব কৃতকৃত্যতা ইতি নিদরশযিতুং সহাবলোকপ রন ছুর্বো 

 ব্যাক্কৃত-অব্যাকতোপ।সনাবান্ দেবতান্তরেপাপনাবাংস্চ লোকা স্তক্ীমিন যোগ্য 
যোগী দেবতাং অস্তে প্রার্থয়তেতি--বারুরিতি [রামচন্দ্র পণ্ডিত রা ূ রি 

৬। এবং বরহ্মোপাসকন্ত যোগিনঃ শরীরপাতোগর কালে যন্তবতি তদাহ-_- 

[ আনন্মাং |. 
৭। ইদানীং মরিষ্যতে৷ মম বাঘুরধ্যাত্ম পরিচ্ছেদ হি! অবি্ধিত্বান_ 

. মনিলং গ্রবিশত্বিতি প্রার্থয়তে_ বায়ু রতি [ অনস্তাচাধ্যঃ ] 

সরলার্থ : নামঃ অস্তকালে তু সর্বার্থানুসন্ধান পুরঃসরং আত্মানং আদিতা- 

রূপং ধ্যাত্ব--হে পরমাঞ্সন্ ইদানীং মরিষ্যতে। মম প্রাণবাষুঃ শরীরস্থঃ প্রাণঃ 

অধ্যাক্ম পরেচ্ছেদং হিত্ব! ক্সল্বরল মরণরঠিতম্বমৃত্ানাহনাপ্তং হ্ত্রাত্মানং_ 

লালি ভ্যত্ন: আঅলীল্নুলীনতরন হুনি পঙ্গলন্বাগ্ত ললন লা$দ্ীত্ী$ 

লধ্যঘম:দাব্ঘ ইতি আতেঃ ক্সনিভল্ অধিদৈবাম্মনং স্বাত্ুকং অনিলং 

পরিপূর্ণবাধুং মুখ্য প্রাণং স্বকীয়াং প্ররুতিং প্রতিপঞ্গতামিতি বাক্যশেষঃ | স হোবাচ 

বানু লীনল নন্ তুলল নাষুলা ই মীলন ভু্যাঘ স্ব নন্দ: ঘহস্ 

ীজ: বলাম নব লুলানি বন্হুত্বানি লন্নীনি সমন: বৃহদারণ্যক ৩1৭২ 

জ্ঞান কর্্-সংস্কতং লিঙ্গং উংক্রমকত্বিত্যর্থঃ অহা ই দ্বদ্লী$জ্লাজীজ্ান্ দঈলী 
তাদিন। বায়োরেব পরলোকপ্র।পকত্বে।ক্তেঃ | ইদানীং মরিষযতে! মম প্রাণবাধুঃ 

স্থলদেহাৎ হুল্মদেহে নির্গত ইতি ভাবঃ। 

আঘ বায়ুনির্মনানস্তরম্ লুক স্থলং শরীরং অগ্লৌ হুতং সত মহ্লান্ী 

ভ্মৈৰ অন্তুঃ পরিণামে ষস্ত তৎ ভক্মান্তং ভন্মাবসানং ভূয়াৎ। কৃত প্রয়োজনত্বাৎ | 

পৃথিব্যংশত্বাৎ আত্রৈব তিষ্ঠতিতি তাৎপর্যাম্। ভন্মান্তে যম্মাৎ তথ্ম্মাস্তং শরীরং 

স্থলং পার্থিবং পৃথিবীং যাত্বিতি শেষঃ। আ্সী যখোপাসনং ও প্রতীকাত্মকত্বাৎ 

সত্যাত্মকম্ অগ্নাখ্যং ব্রচ্ধ অভেদেন উচাতে । ও নাম বা প্রতিমা বা ব্রদ্ষণঃ। 

ওনিতি ব্রঙ্গনাম। অবতি প্রাপ্মোতি সর্ববান্ পদার্থান অথবা অবতি রক্ষতি 

সর্বংভূতজাতম্। অথব৷ অবতি দীপ্যত ইতি স্বয়ং প্রকাশ ব্রন্দ। ওমিতি পর- 

২২ 
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মাক্ষরস্য যোগিনো৷ বলভূতস্ত পরস্ত ব্রহ্গণঃ প্রণবাথাস্ত স্থলাদিগুণযুক্তত্ত ব্রহ্ম! খষি- 

শ্ছন্দে৷ গায়ত্রং পরমাত্মা দেবতা । শবরক্ধারস্তে বিনিয়োগঃ| অপিচ যাগহো- 
মাদিষু শ্াস্তিপোষ্টিক কর্মন্থ চান্বেঘপি কামা-নৈমিত্তিকাদিঘ্পি সর্বেহু অস্ত 

ওকারস্ত ঝিনিরোগ:। ও তৎসৎ ইতি নির্দেশে ব্রহ্মণন্ত্রিবিধঃ স্মুত ইতি গীতা 

বাক্যাৎ। তদ্রুপ হে ল্গনী _হে হঙ্বল্লায্বক। ক্রতুর্নজ্ঞঃ। তদ্বেতুত্বা 

সহল্লোইপি ক্রতঃ। যথা ন্ুমন্নি লন্ জন্ম স্তুকছন ইতি শ্রুতেঃ | হে 

সঙ্কর।ত্মক ক্াহ কিম? বতমম ম্মর্তব্যং; ততন্ত কালোয়ং প্রতুুপন্থিতঃ 

অতঃপ্রর। যন্মমেষ্টং তৎ ম্মর। যংযং বাইপি শ্মরন্তাবং ত্যজতান্তে কলেবরং। 
তং তমেবৈতি কোস্তেয় সদা তগ্ভাপভাবিত ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ। ময় প্রাপ্ত 
যোগ্যায় লোকায় ক্রিয়ার্থে(পপদস্তেতি কম্মণি চতুর্থী তং দ।তুং শ্মর ম্মরণবিষয়ং 

কুর। জর্ন ঝা যন্ময়। সাধু কৃতং ত্বয়। কারিতং_ এঠাবস্তং কালং ভাবিতং, 

যন্ময় বাল্যগ্রভৃত্যনুঠিতং কর্ম -তৎ সর্বং ম্মর| অথবা ক্রতুশবেন . যজ্ঞঃ সম্বো- 

ধাতে হে ব্রতো। হেযজ্ঞ। যজ্ঞশব্দ(পলক্ষতো! যজ্ঞাধ্যক্ষে। যজ্ঞ-হবিভাগভুক্ 

শ্রীভগবান্ বিষুঃঃ সন্বোধাতে শ্রী'ভগবান্ বিষ্ণো কৃতং স্মর মগ কৃতং ত্বয়। কারিতং 

শ্মর। লনী আহ ন্জরন আহ ইতি পুনর্বচনম্ আরার্থম। যদ্বা নিরালম্বে 

ময্ি ঈদীনীং আশু প্রসীদ। পুনরাবৃত্তিরাদরা্থ! স্বদৈন্তস্চিকা বা। 
সস দ্জশ কী পিস ++ শিপ সা জপ তলা শপ কা পাপা ৮ 

প্রাণবাযু__আমার এই মরণ সময়ে-_অমৃতম্বর্ূপ মহাবাধুতে মিলিত হউক ; 

বাষু নির্গমনানস্তর এই শরীর ভন্মাবশিষ্ট ইউক | ও হেক্রতো! সঙ্ল্লাত্মক মন 

তোমার ঈপ্পিত স্মরণ কর; তোমার আজন্মক্লত পাধু কর্মম্মরণ কর; হে 
ক্রুতো শ্মরণ কর, কৃত কম্ম ম্মরণ কর। 

২৮ চপ পপ০ ৮ পাপা শিপ ৭ দাশ 

পর ০ ক্রুতি_ এই ম মান্ত কি বলা হইতেছে বু ঝিতেছ। ? 

মুমুক্ষু_যিনি আত্মজ্ঞ তিনি আগ্তকাম। দেহান্তে তাহার অন্যত্র গমন নাই। 
আত্মজ্ঞের প্রাণের উৎক্রমণই হয় না। সেই জন্ত তাহার কোন প্রার্থনাই নাই। 

এই জীবনেই তিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন। এই মন্ত্র আত্মজ্ঞের মত অন্ত 

সাধকের কৃতকৃত্যতা নাই ইহ! দেখাঈবার জন্ঠ সিংহাবলোকন গ্তায়ে--মর্থাৎ 

সিংহ যেমন নিকটের বস্ত্র ন! দেখিয়া দূরস্থ বস্তই দর্শন করে-_সেইরূপে পূর্বোক্ত 
সম্ভূতি বা অসম্ভৃতির উপাসক বা অন্য ইষ্টদেবত'র উপ।সক, লোকান্তর গমনের 
অধিকারী যোগী, গ্রাণপ্রয়াণ কালে আপন ইস্ট দেবতাকে প্রার্থন। করিতেছেন। 
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শ্রুতি-ক্রমমুক্তি লাভেচ্ছ, ঘিনি তিনি প্রাণপ্রয়।ণকালে কিরূপ প্রার্থনা 
ফরেন? ্ 

মুমুক্ষ-_আমি মরিতোছ। এ মরণক।লে আমার প্রাণঝ।যু অধ্যাত্মপরিচ্ছেদ 
অর্থাৎ আমার এই স্থুল দেহের সম্বন্ধ শ্যাগ করিয়া! পরিপূর্ণ বায়ুর অধিদেবত! 

মরণরহিত স্ত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ এই স্ুল দেহ হতে জ্ঞানকর্শ 
সংস্কৃত জ্ঙিদেহ নির্গত হউক। স্থুল দেচের ভিৎ্রেই লিঙ্গ দেহ। এই দেহের 
১৭টি অবয়ব। পঞ্চ প্রাণ+-পঞ্চ জ্ঞানেক্িয়1পঞ্চ কর্েক্জিয় 1 মন +-বৃদ্ধি এই সপ্ত- 

দশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ দেহ। লিঙ্গদেহচ আমোক্ষস্থায়ী অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া 
পর্য্যন্ত ইহার নাশ নাই । আংত্মঞ্জান ধাহাদের এই শরীরেই ন। হয় তীহার্দের 

সগ্যোমুক্তি নাই-- তাহার! ক্রমে ক্রমে উদ্ধালে।কে গমন করেন, শেষে মুক্ত হযগেন। 

ইহার নাম ক্রমমুক্তি । নিক্ষ।ম কর্মের সাধকের পিঙ্গদেহ, জ্ঞ।ন কর্ম দ্বারা শুদ্ধ 

হইতে থাকে; সেই জন্ট উদ্ধগতি লাভ করে। 'আত্মজ্ঞানে অক্ষম নিক্ষাম ব্ম্মী 

দেহত্যাগ সময়ে এই জন ইষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আমার প্রাণ স্থুল 
দেহ ছাড়িয়া হুম্ম দেহের অধিদেবতা হুত্রাস্মাকে প্রাপ্ত হউক আর আমার এই 

স্থল দেহ গ্নিতে আহৃত হইয়া ভল্মাবশেষ হউক । 

শতি-জতঃপর ? 

মুমূক্ষ _ন্বিতীয় প্রার্থনা হইতেছে স্মরণ । যনকে বগা হইতেছে তুমি তোমার 

যাহা শ্বরণের যোগ্য তাহাই লম্মরণ কর-- সেই স্মরণের কাল এখন উপশ্ঠিত 

হইয়াছে । আরও বালাকাল হইতে তোম'র অনুঠিত ক সমূহ স্মরণ কর। 

ইহারাই তোমার লোকান্তর গমনের সহায়। 

শ্রুতি _এই সপ্রদশ মঙ্ত্রের উত্তরার্জে প্রথমেই গু বলা হইয়াছে কি জন্য ? 

মুমুক্ষ-_মা-ু বর্গের নাম। সপ্রবাহ ত হইতেছে ব্রচ্মের রূপ। গুঁকারই 

উপাসনার বস্ত। ইনি মূর্ত ও অমুর্ত উভয়ঈ। গুঁকারের অদ্ধমাত্রা অর্থাৎ 

নাদ এ৭ং বিন্দু" তুরীক়্ বাঁ নিগুণ বর্গের বাচক। সঙ্গে সঙ্গে প্রাজ্ঞপুরুষ বা ঈশ্বর, 

হিরণ্যগর্ত এবং বিরাট পুরুষ ও আছেন। ম+উ+ম এই তিন মানায় ইহাদের 

কথ।ই বলা হইয়াছে । আবার যিনি বিরাট (তিনিই স১স্ত অনত্ারের বীজ । 

ন্থতরাং গুকারই নিগুণ সগুণ আত্মা এবং অবতার সমকালে। এই ভন্ত গুকারই 

সকলের উপান্ত। শাস্ত্রে গুকারের বিনিয়োগ সর্ধ কর্মারস্তে এই নামন্ত। সেষ্ট 

জন্য এই শ্রুতি মন্ত্রের প্রথমেই গু নির্দেশ করা হইল। "আরও ও প্রতীকাম্মক- 

ত্বাৎ সত্যাত্কং অগ্র্যাখ্যং বর্ম ভভেদেন উচ্চাতে। প্রতীক দলিয়! সত্যরূপী 
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অগ্ন ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই জ্ঞাপন জন্ ও প্রথমেই প্রযুক্ত হইয়াছে । অগ্রিই 

ব্রাঙ্গণের ও গে! সকলের স্বরূপ । 

শ্রতি--পক্রুতো স্মর”--ইহাঁতে ক্রতু ত বলে যজ্ঞকে---তনে ক্রুতু ষে সম্কল্লাত্বক 
ইহ] বুঝিতেছ কিরূপে? 

মুমুক্ষু-_ক্রুতু অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞকরা হইতেছে কর্মী করা । আবার কর্ম, মুলে 

মঙ্ক্লই। স্ৃক্ষে যাহা সঙ্থল্ল স্থলে তাহাই কন্মা। এই জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন 

“ঘা ্গন্নন্লি নন্ জন্ম নুন” এই জন্ত ব্রতু অর্গে সঙ্ক্প বা সঙল্লাত্মক 
মন। হে সঙ্কল্পাতঝমক মন, তুমি-যাভা এই শেষ স্ময়ে স্মরণ করা কর্তব্য 

তাহাই শ্মররণ কর বলা হইয়াছে । 

শ্রতি--শেষ সময়ে কি স্মরণ কর! কর্তা? 

মুমুক্ষু_ও অর্থাৎ নিগুণ সগ্তণ আত্ম। ও অবতার ধিনি সমকাঁলে তিনিই 

স্মরণের বিষয় এবং গুকার উপাসনায় যাক্ক! যাহ সন্ধ্যা জপাদি করা হইয়।ছে 

তাঁহাও স্মরণ করিবার জন্ত বল! হইয়াছে “কৃতং ম্মর”। যজ্ঞেপবীত গ্রহণের পর 

হইতে যে সমস্ত শুভকর্্ম করা £ইয়ছে তাহাই স্মরণ করিতে বলা হইতেছে। 

শ্রুতি _ এই মন্ত্রের উত্তরাদ্ধের ভাব সংক্ষেপে বল। 

মুমুক্ষু__মরিনার সময়__ প্রাণের উত্ক্রমণ কালে--ভগবানের নিকটে প্রার্থন! 
করিবে হে ফঙ্কল্লাত্মক মন ! এইত মৃত্া আসিয়! পড়িল--রে নিরন্তর সঙ্গল্প বিকল্প- 

কারি ! মহাচঞ্চলসঙ্ক্রূপ মন ! তুমি এতদিন পর্য্যন্ত কতকি স্মরণ করিলে, অসংখ্য 

অপংখা সঙ্কল করিলেও, এখন কিন্তু শ্মরণ করবার ঘযোগা যিনি, যাহাকে ম্মরণ 

করিলে ভব ভয় দূর হয়, সেই ুঁকার বূপী নিগুণ সগুণ আম্মা ও অবতারকে 

স্মরণ কর এবং তানাকে 'প্রপন্ন করিবার জন্ত জনম ভরিয়। যাহ যাহা করিয়াছ 

তাহাও স্মরণ কর কিগ্তুজননি। মুতু/কালে জীব মাত্রেই কি ঈশ্বর স্মরণ 
করিতে পারে ? 

শ্ঁতি-সকলে পারেন! । কিন্তু যাহারা তীহার প্রসন্নতার জন্ত জীবন 

ধরিয়! কর্ম করিয়াছেন--বাহার] তাহার প্রলননতা জন্ত বাকা প্রয়োগ করিয়াছেন, 

যাহারা তাহার প্রসন্নতা লাভ জন্ঠ ভাবন! করিয়াছেন-_-এক কথায় ধাহারা 

ভগবানকে জানায় সকল কম্ম,। সকল বাক্য এবং সকল ভাবনা প্রয়োগের 

অভ্যাসরূপ তপন্তা করিয়াছেন সেইরূপ নিক্ষামকন্মী--মরিবার সময়ে পূর্বোক্ত 
গ্রার্থনা করিতে পারেন। 

মুমুক্ষু-গুকারকে উপানন! করিত হইবে ইহা! নেদের আজ্ঞ। অথবা বেদ 
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হইতেছে ঈশ্বরের বাকা। যিনি ঁকারকে ন! জানিয়াছেন তিনি আর ইহার 
উপাসনা কিরূপে করিবেন ? 

শ্রতি-এই জন্যইত বলিতেছি বেদমুখে বা! গুরুমুখে শুকাবই সে নিগুণত্রহ্গ, 
সগুণরন্গ, জীবে জীবে আস্ম' এবং মমস্ত অবতার সমকালে--ইহা! গুনিয়া ইহারই 
মনন করিতে হইবে-মননের পরে ধ্যান করিতে হইবে । কর্ধ, বাক্য এবং 

ভাবনা! এই তিনেই উপাসনা হয়। কোন ফলাকাজ্ষা না রাখিয়। কেবল 

ঈশ্বরের জন্ যাহা কর! ঘায় তাহাতেই তীহার উপাসন!| হয় । 

মুমুক্ষু--জ্ঞানী বা 'মজ্ঞানী সকলকেই কি গু উপাসন1| করিতে হয়? 

শাতি--তুমি কি বুঝিয়াছ? 

মুমুক্ষ-_যাহারা জ্ঞানী তীাভার। গুঁকারের 'মর্ধমাত্রায় স্থিতিলাভ করিয়! 

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। আর ধাহারা অশুদ্ধচিত্ত __যাহাণের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই-_ 

যাহাদের ভোগাসক্তি যায় নাই-যাহাদের চিন্ত হইতে রাগ দ্বেষ বিগলিত হয় 

নাই, তীঞগাদের জন্য জ্ঞান মার্গ নগে, তাহাণের জন্ঠ কর্ন মার্গ। নিফাম কন্মীর 
জন্যও ওউঁকার উপাসনা আবশ্যক । যাচারা অবতারের উপাসনা করেন 

তাহারাও ও'কারেরই উপাসক ৷ ত্রাঙ্গণ ব! ব্রা্গণেতর সকলকেই কার 

উপাসন। করিতে হয়। ব্রাঙ্গণের প্রণণ যেমন ও বাক্গণেতরের প্রণবও সেইরূপ 

নাদ বিন্দু বিশিষ্ট কার । 

শ্রুতি ইনার প্রমাণ দেখাঈতে পাব? 

মুমুক্ষু_মা! ব্রাহ্মণ বা! ব্রাহ্মণেতর সকলকেই গায়ত্রী ভজিতে হয়। প্রথমেই 
ধ্যান পরে গায়ত্রী জপ পরে মূলমন্ত্র জপ--উপাপনাকারী সকলের জন্যই এই 
বিধি। ন্গার ব্রাঙ্গণেরা যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন তিনিও ও বরণীয়ভর্গ। 

শুকার যেমন ব্রন্মই সেইরূপ বরেণাং শর্গ ও গায়ত্রী ব! ব্রহ্দ। সেইজগ্ত ভগবান্ 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন “ও গায়তি ত্বং যদ ব্রক্ষতি ব্রন্ধবিদো বিডন্বাং। পতশ্স্তি 

ধীরাঃ সুমনসো বা” হে গায়ত্র ! যিনি তরঙ্গ তিনিই তুমি; ত্রহ্মবিদ্গণ তোমাকে 

এইরূপই জানেন এবং সুন্দর মন বিশিষ্ট দেবতাগণ তে।মাকে এইরূপ দেখেন । 

গায়ত্রীর উপাসক সকলেই-_কারণ সকল প্রকার উপাসককেই গায়ত্রীর উপাসন! 

করিতে হয়। ব্রাহ্মণের বৈদিক্ষ উপাসনায় নিগুণ সগুণ ত্রঙ্গকে অবতার 

সাহায্যে উপাসন! করেন আর তান্ত্রিক উপাগনায় প্রধানতঃ অবতার ধরিয়। 

সগুণ নিগুণের উপাসনায় পৌছিতে হয়। 
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শ্তি-যাশারা অবতারের উপাসনা করেন তাহারাও যে গুকার দ্বারা ব্রঙ্গ 

উপাসন! করেন তাহ দেখাও । 

ুমুক্ষু যাহার! শ্রীভগবান্ রামচন্দত্রের উপাসনা করেন তাহার1ও যে ুত্তি 
ধরিয়া ব্রন্দোপাসনা করেন নিয্ললিখিত শ্লোক দ্বয়ে তাহ! বল! হইয়াছে। 

যঃ পৃথীতরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রাথিতশ্চিগাঃঃ 
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোহ ব্যয়ঃ। 

নিশ্ক্রং হত রাক্ষলঃ পুনরগাত ব্রহ্গত্বমাগ্ং প্থিরাং 

কীন্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশংভজে । 

বিশ্বোস্তব স্থিতিলয়া দিষু হেতু মেকং 

মায়াশ্রয়ং বিগ হুরমায়মচিন্তমুত্তিম। 
আনন্দ সান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং 

সীতাপতিং বিদ্রিত তত্বমহং নমাশি | 

এই দুই শ্লোকে এভগবান রামচন্দ্রই যে ব্রহ্গ শুকার তাহাই বলা হইয়াছে । 

শ্রুতি স্পষ্ইভাবেও ইহাই বলিয়াছেন । 

দ্সজ্জাহালননুন্তণা সাঙ্ননালিলি বক্স: । 

ভজাহানহ অবনমন ভপিন্তী স্হিলামন্: | 

মল্দাহা$ল্হবন্মন: জিবন্ত ভুলাল্ জন,ল: | 
জিন্তুবীত্রব্য'জব্ত অনুদ্বস্বন্দহাহ্বলতল্ । 
লাহী লল্কাসবুলযী মহন: আন্বলালজ! | 

জন্বাঘা: ঘ্ুক্বনঘান্নান্ লন্ছব্যী ঘ্বহব্ীনহ: | 
জব্বা$নীনা লগব্রনী জঅর্ ঘীননি ঘঁলিলা। 
নন্নহ: দহলাজ্লা শব স্ীহাল: ঘ্ক্ণীবাল: ॥ 

শর্ত পুনরায় বলিতেছেন-__ 

ওমিঠোতদক্ষরমিদংসর্বম্ | তশ্তোপব্যাখা।নং ভূতং ভবাং ভবিষ্যৎ যচ্চান্ত্তৰ 

মন্ত্রবর্ণ দেবতাচ্ছন্দে। খক্ কলাশক্কি হ্থ্্যাক্কমেতি য এণং বেদ। যজুবেদো 
দ্বিতীয় পাদঃ। 

অকার বাচো। ব্রঙ্গাস্বরূপো জান্বশান। (ব্রহ্গা_জান্ববান- অ) 

উকার বাচ্য উপেন্ত্রন্বূপে। হরিনায়ক১ | (পিষু_ স্থগ্রীবউ ) 

মকার বাচাঃ শিবন্বরূপো হনুমান (হনুমান - শিব  ম) 

বিন্দম্বরূপঃ শত্রসঃ | ( বিন্দু শক্রদ্ব ) 
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নাদ স্বরূপে। ভরতঃ। ( নাদ- ভরত ) 

কলা স্বব্ধূপো লক্গণঃ | ( কলা _ লক্ষণ, 

_কলাতীত্তা ভগবতী সীতা চিৎস্বরূপা। কলাতীত ₹ সীতা! _ চিৎ- 

স্বরূপা | পরমাত্ম। _ রাম। 

ওঁ যে! হ বৈ শ্রীপরমাত্বা নারায়ণ: স ভগবান্ তৎপর: পরমপুরুষঃ পুরাণ 

পুরুষে।তুমে। নিত্যতুদ্ববৃদ্ধমুক্তসত্য পরমাহনস্তাহদঃপরিপুর্ঃ পরমাত্মা ব্রদ্মেবাহহং 
রামোইন্মি ভুভূ'বঃস্বস্তশ্মে বৈ নমোনমঃ ॥ 

«ও"কার যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ রামচন্দ্র সেইরূপ ও যে| রামঃ কৃতষ্চতামত্য 

সর্ধাহত্মাং প্রাপ্য লীলয়া”__ সর্বাযা! রামই কৃষ্ণ হইয়। লীল। করিরা থাকেন। সেই 

জন্ঠ শ্রুতি ও কাঁর যে সাঙ্গোপাঙ্গ কৃষ্ণ তাহাও দেখাইয়াছেন। 

হীস্তিত্বীননযী নিত্বৰ ক্সব্াহাহ ঘ্মন্্: | 
নজঅধ্াজজ দহৃনব্ন ভজাবান্হ বন্ধন: ॥ 
সাভাকন্দী$লিক্ত্রী$ঘী লজাবাৰ ঘক্মন: | 

স্র্জ মালালা: জহ্ঘী অজ্সিন্ নিব" দলিষ্ঠিনম্। 
জহ্যাকিিন্া অহান্জন্না ধুলদজনি কুলিত্যী। 
নীল অন্মুন: স্মলিষ্া লত্পাবন্তন: ॥ 

পবন জলি অহুন্নি লত্পনাহিল: | 

 নজ্াবীত্বাৎ বন্দুনী মীদান্বী নিচ্বঘন্মন: ॥ শীঘাবলাঘিলী 

এই ভাবে নন্দ -পরমানন্দ ; যশোদ!- মুক্তিগেহিনী ; দেবকী সব্রহ্গপুত্রাস! ; 

বন্থুদেব -নিগম | গোকুলবনং » বৈকুষ্ঠং ; দ্রুম সকল তাপস; দৈত্য লোভ 

ক্রোধাদি। গোপরূপ হরি সাক্ষাৎ; শেষনাগ- বলরাম ; কৃষ্ণ শাশ্বত ব্রহ্ম; 

্রহ্মরূপা খকৃসকল- গোপিণী , দ্বেষ-চাণুর মল্ল ; মৎসর -মুষ্টিকোজয়ঃ ) দর্প- 

কুবলয় গীড় ) গর্ব -রগ্ষ ; খগ- বক ) দয়া রোহিণী মাতা ও সত্াভাম।- ধর! ) 

অঘান্থর - মহাব্যা'ধ ; কলি -কংস; শম- মিত্রস্থদামা ; সত্য _ অক্তুর ; উদ্ধব - 

দম) বুন্দা ভক্তি ইত্যাদি কুষ্ণেপনিষদ্। 

এইরূপে শিব, ঘুর্গা, কালী ইত্যাদি সকল অবতারই ও কার। এই জন্ত 

ওকারই জ্ঞানীর উপান্ত এবং সর্ববোপাসকের উপাসনার বস্তু । 



১৭২ +₹7. ঈশাবাস্যোপনিষদ্ । 

'কমবন লয় স্তুঘা হা আক্মান্ 
নিহ্বালি হল অমুলালি লিল্লান্। 
সুযীঞ্যমত্ সহাব্য বীলী 
লুমিষ্কা ন ললতনি' নিল ॥ ৫ 

ছু্ত্ননলিমত । জনি নাজধালম অদ্ধিনীনলিূ ভঁদুষ্যা ॥ 
কী ঘুখালহ্: দুত্ধ লি দুষ্যান্ দুষ্ন্তৃদ্যনী। 
ঘুবযাত্য দুখ্যলাহায দুত্খনান্রহিজ্যন | 

সী জাল্নি: আান্নি: যান্নি; ॥ স্বহিঃ সী ॥ 
পিপি পপ শা পাশ ৮১ শী শিস ৭ ১ পলো পপ আপি সিপস্প প -- বা 

[ হে দেব তগ্নে! অস্মান্ সুপথা নয়। কিমর্থ? রায়ে। তে হে দেব! 

ত্বং বিশ্বানি বধুনানি বিদ্বান অন্মৎ জুহুরাণম্ যুযোধি। বয়ং তে ভূয়িষ্টাং 

নমউক্তিং বিধেম ] 0 ১৮ ॥ 

০০০ 

উপান্তাং দেবত্তাং সংপ্রার্থ্য কর্মসাধনভূতাং দেখতাং আগ্রং অগ্নিপ্রতীকং 
ভগবস্তং মার্গং যাচতে। শমন্ত্ো মার্গং দর্শয়িতুং ব্রক্ষলোকগতিংপ্রতি অগ্নে 

প্রকাশরগোহমি শোভনেন পথানয় ॥” ইত্যাদি । | 

সরলার্থঃ-__হে দেব দীব্যতি দাপাত ইতি দেবে ছে।তনাস্মক ক্রীড়াদিগুণ 

বিশিষ্ট দনা দগুণ যুক্ত হে ক্সবন! অগ্নিপ্রতীক ভগবন্ প্লান যথেকধন্ম- 

ফল বিশিষ্টান্, যথোক্ত জ্ঞান কম্মকারিণঃ ত্বং স্থমঘ্া শোভনেন মার্গেণ গতাগত- 

রহিতেন দেব যানাখ্যমার্গেণ (দক্ষিণ মার্গ নিবৃত্বার্থং স্থশববং) লয় প্রাপয়--- 

যতো! গতাগ হলক্ষণেন দর্ষিণায়নমার্গেন নির্বিগোহহং। অতো যাচে ত্বাং পুনঃ 

পুনর্গমনাগমনবর্জিতেন শোভনেন পথা নয়। কশ্মৈ? কিমর্থং? বৃষ 

ধনায়-কর্মশজ্ঞানফলোপভোগায়--ফলাত্মক ধনায়-_ফলোপতোগায় ইতি যাঁবৎ। 

যতো! হে দেব হে দানাদি গুণযুক্ত ত্বং নিজ্ক্ালি সর্বাণি কর্মমোপাদন. বিষয়ানি 
লযুলালি জ্ঞানানি লিম্বান্ বিজানন্ ক্সঞ্মন্ অন্ততঃ মম সকাশাৎ 

জবান বঞ্চনাত্মকম্ কৌটিল্যচ্ছাযুতম্ ফলপ্রাপ্ডো গ্রাতিবন্ধকম্ হর্ন পাপম্ 
সুসীথি বিয়োজয় বিনাশয় অমিশ্রিতং কুরু পৃথকৃকুক । ততঃ বয়ং বিশুদ্ধাঃ 

সন্তঃ ইস্ট প্রান্স্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ | কিন্তু বয়মিদানীং কিমপিকর্তং ন শরুমঃ 

অতঃ নর ন তুভ্যং স্নুতিভাঁ বহুতরাং ললতঙ্গি' নমস্কার বচনং সিল 
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এ বাক্য বল! যাঁয় না কারণ তাহার “এই আমি” ইঠ্যাকার খণ্ডিত 
জনই নাই । 

স্থধী বার্তি অনুভব করেন পরম শান্ত ব্রল্গই এই সমস্ত জগৎ । 

: তীহাঁদিগের $ই অনুভবের অপহ্ুৰ করিতে--অপলাপ করিতে কাহারও 

সাধা নাই। তাহ।র! সর্ববদ। অনুভব করেন পরমাত্মস। ব্যতীত একট! 

, স্বতন্ত্র অহং নাই । যেমন স্থবর্ণ ব্যক্তিরিক্ত অঙ্গুরীয় নাই পেইরূপ 

পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত একট। আত্মাই নাই। ভূততা অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক 

কাধ্যকারণত। ভিন্ন মুঢ ব্যক্তির আত্ম।তে আর কিছুই প্রতীত হয় না। 

অঙ্গুরীয় যেমন স্থব্ণই (সেইরূপ ব্রহ্ষই এই জগত এই বোধ মুড়ের 
হয় না। অধিক কি ভ্ভানিগণ পরমান্থাই হইয়। যান বলিয়। “জে 

নাস্ত্তি পরমার্থতা” । পরমাস্স। স্বরূপে স্থিতি লাভ ধিন করেন তিনি 
তন্ুভব ও করেন ন। যে আমি পরমাত্ম। । কারণ অনুভব যেখানে আছে 

সেখানে একটা খণ্ডতা থাকিবেই । এইট জন্য বলা হইতেছে ভ্ভ্বানীতে 

পরমার্থতার হনুভবও নাই-__তিনি সর্ববদ। এক অখণ্ড একরস স্বরূপ 

হইয়াই থাকেন। 

মিগ]াহন্ত! ময়ো! মুড; সত্যৈকাতু। ময়ঃ স্তুধীঃ | 

যুজ্যতে ন কচিগ্নাম স্বভাবাঁপহৃবোনয়োঃ ॥ ২৯ 

মুউগণ মিথ্যা অহস্তা ভ।বময় আর স্তুখীব্যক্তিগণ সত্য এক আত্মাময়। 
এই উভয়ের স্বভাবের অপহ্ৃনব-অপলাপ কিছুতেই করা যায় ন!। 

যে যাহাতে যন্ময় হইয়া আছে তাহা হইতে সে বাহির হইবে কিরূপে? 

“আমি ঘট” পুরুষের এই বাক্য উন্মন্ত প্রলাপ মাত্র। অতএব আমরা 
ও দামাদি বস্তকতঃ সমান অলত্য । আমরা 'ও তাহারা অসত্য বলিয়া 

আমাদের বিগ্কমানভ্তার সম্ভাবনাই নাই। যাহা কিছু দেখ! যায় হাহা. 

অজ্ঞানেই দেখা যায় শান্দৃষ্টিতে দৃশ্য দর্শনের বিছ্কমানতাই নাই এবং 

যুক্তিদৃষ্টিতে কোন কিছুর উত্তবও নাই ।. 

সত্যং সহ্যেদনং শুদ্ধং বোধাকাশং নিরঞ্ীন্ম্। 

সত্যং সর্ববগণ্ং শাস্তমস্ত্যনন্তময়োদয়ম্ ॥ ৫২ 

১১৩ 
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সর্ববং শান্তঞ্চ নিঃশৃন্যং ন কিঞ্চিদিব সংশ্ফিতম্। 

তত্র বোন বিভান্তীমা! নিজাভাসোঙ্গ স্যব্টয়ঃ ॥ ৩৩ 

যথা তৈমিরিকাক্ষম্ত সহজ। এব দৃষ্টয়ঃ 

কেশোগু,কাদিবদভ্রান্তি স্তথেমাস্তত্র দৃষ্টয়ঃ ॥ ৬৪ 

সত স্বরূপ, শাস্ম জনিত অন্ুভবেও সতা, আপনি-আপনি শুদ্ধ, 

জ্্বানীর অনুভবে সহ বোধাকাশ সরূপ, রজস্তম কালিমা শুন্য, যুক্তিদৃষ্ি- 

তেও সত্য, সর্ববগত চলন রহিত শান্ত অস্তোদয় রহিত, সর্ববজগ্ 

উপরম প্রাপ্ত, সর্ববজগণ্ড শুন্য হইয়াও চৈতন্য ভরিত, তিনি_ কোন 

কিছুর মত অবস্থিত নহেন । 

 স্থগ্তিপরম্পর। তাহ।তে ভাসিয়া আকার প্রাপ্ত হইয়াছে _সেই 
পরমাকাশেই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ ভামিতেছে । যেমন দোষ কলুষিত চক্ষু 

কেশোগু।কাদি ভ্রম দর্শন করে.সেইরূপ পরমাকাশকেই ভ্রান্ত দৃষ্টিতে 
স্যগ্িরূপে দেখ। যাই'হছে | 

স আত্মানং ধথ। বেত্তি তথান্র ভবতি ক্ষণাঁও । 

চিদাকাশস্ততে। সত্যমপি সতাং শুদীক্ষণাঁ ॥ ৩৫ 

সেই সত্যন্বরূপ আত্ম!, আপন।কে যেমন যেমন প্রকারে কল্পনায় 

জানেন, একক্ষণেই আপনাকে সেই সেই প্রকারে অনুভব করেন । 

চিদাকাশ, কল্পনায় ভিন্নরূপ ধরিয়। অসত্ারূপী হইলেও যখনই আপনার 

সত্যস্বরপ ঈক্ষণ করেন-__পধ্যালোচনা করেন, তণুক্ষণী দেখেন, 

তিনি সত্যম্বরূপ হইয়াই সর্ববদা! আছেন। 

ন সত্যমস্তি নাসত্যমিতি তল্ম।ভ্জগত্রয়ে । 

যণ্ড যন! বেক্তি চিদ্রপং তত্তথোদেত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৬ 

আপনাকে সত্য স্বরূপে পর্যালোচনা করিলে যদি জগদাতু! 
্বভাবতঃ সত্যই আছেন ইহা দেখেন তবে “জগণ্ড কিংরূপমন্ত”_তবে 
জগণ্টা কিরূপে আছে? ইহা যদ জিজ্ঞাসা কর তবে উত্তরে বলি 

এই ত্রিজগতে সত্যও নাই অসতাও নাই, চিতুস্বরূপ*পরমেশ্বরকে যে 
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_ ধেঁরপে জানে তাহার কাছে তিনি সেইরূপেই উদ্দিত হয়েন__এ বিষফঁ 

কোন সংশয় নাই। 

তাই বলিতেছি এক শাস্থা! ভিন্ন ভন্য কিছুই নাই, কিছুই উঠিতেছে 
'না__যাহ! উঠিতেছে মত দেখা যায় তাভ! কল্পনা! __তাহ! মিণা।। মিথ্যা 
আবার উঠিবে কিরূপ তাই বল তবে যে, যেভাবে যাহ। কল্পনা 

হার তাহা তাহাই । কল্পনা করেন ত আত্মা । আন্বাই ] করে : 

কল্পনায় যেন বু সাজেন। 

দামাদি যেমন উঠিযাছিল আমরাও সেইন্ূপে রাম বশিষ্ঠ আকারে, 

উঠিয়াছি। তবেই হইল উত্পন্ভি দুষ্ট হইল বলিয়। সত্যাসত্য চিন্ত। 

বুথ! ; তুমি দেখিতেছ উঠিতেছে, স্থিতি লাভ করিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে 

কিন্তু বাস্তবিক জন্মস্থিতি ভঙ্গ ভইতেছে না__ইহাই যদ্দ নিশ্চয় হইঙল 

তনে «“দেখ|র” প্র্শনের” আবার সত্যাসত্য কি থাকিবে ? | 

গ্রে 

চাস্টানন্তস্য চিদ্বযোলঃ সন্নিগপা নিরাকুতেঃ। 

চিদ্রদেতি যথা যান্ত স্তথ! সা তত্র ভাহালম্ ॥ ৩৮ 
যা! চিৎ অন্থঃ যগ। যাদৃশাকারেণ উদ্দেতি। 

অনন্ত, সর্বনগত, নিরাকার এই চিদ্বযো'মের চিৎ যখন যে আকারে 

অন্তরে ভাবনায় উঠিঝেন সেই চিশু তখন সেই আকারে প্রতিভাত 

হইবেন-_সেই আকারেই প্রস্ফ,টিত হইনেন! সত্ুন্পরূপ তিনি এক-' 

রূপই--স্ফ.রণ স্বরূপ যখন হয়েন তখন তিনি এই বিশ্ব 

যেখানে দামাদিরূপে চিও ন্গয়ং প্রচকিত1__প্রকটিতা সেখানে 

তিনি এ আকার ভাবন। করিয়!। উহ্াই হইয়াছিলেন, আবার চি স্বয়ং 

যখন: অস্মদাদ্িরপে উদ্দিত হইলেন তখন তিনি তাদৃশ " অনুভব 
হেতৃই অন্মদদি গাকারে বিকাশ পাইলেন । 

. চিদাকাশে সপ আাপনার স্বপ্পের প্র(তভাস এই জগত । সুর্ষেদ্র। 

তাপই যেমন মৃগতৃষ্ণিক। সেইরূপ. চিদ্বপু পরমাক্মাকে ঢ।কিয়াই এই 

জগত উঠে। ম্তৃষ্ণিকা যেমন ভ্রমে দেখা যায়, জগতও সেইরূপ 

ভ্রমজ্ঞানে দেখা যাঁয়। 
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চৈতন্য যখন . জগীশু” বিষয়ে প্রবুদ্ধ তখন বাহিরের বন্থর উপলব্ধি 
হয়। কিন্তু অদ্বিতীয় আত্ম প্রকাশে তিনি মাপনাতে প্রস্থপ্ত হয়েন__ 

তখন বাহা উপলব্ধি থাকে না । শ্রুতি বলেন “যর হি দ্বৈতমিৰ ভৰতি 

তদিতর ইতরং পশ্যতি ঘত্রতু অন্ত সর্নমান্ঘৈবাভূৎ তু কেন কং- 
পশ্যেশ্” । 

ন চ তত ক্ষচিদাস্থপ্তং ন প্রবুদ্ধং কদাচন। 

চিদ্ব্যোম কেবলং দৃশ্যাং জগদিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪ 

পরম পদের কখন স্থৃধুপ্তিও নাই আবার প্রবুদ্ধ হওয়াও নাই । 

তিনি সর্দাই আপন স্বরূপেই আপনি আছেন। আর এই জগণ্ড ? 
চিদাকাশই এই দৃশ্যজগণ্ড জানিও। দৃশ্যকে যখন চিদ্বোম দেখিবে 
তখন স্য্টি ও মোক্ষ এক হইয়া! যাইবে । পরমাত্মাই জাপনি আপনাকে 

জগ্ুরূপে দেখিয়া থাকেন-__তিমিরাচ্ছন্ন চক্ষু যেমন আপনিই আপনাকে 

কেশোগ্ুক দেখে সেইরূপ | কিন্তু কেশোগু,কট। কিছু নহে । দোষ 
দুষিত চক্ষুই এ রূপে প্রকাশ পায়। যেমন দর্শন কাঁলেও দৃষ্টি যাহা 

তাহাই থাকে সেইরূপ জগন্দর্শন কালেও পরনান্বা প্রমাক্াই থাকেন । 

সর্নত্র সর্ববমিদমস্তি যথানুভূতং 

নো কিঞ্চন কক চ'দহা'স্ত ন চানুভূতম্ ॥ 

শান্তং সদেকমিদমাততমিথমাস্তে 

সল্যযক্ত শোকভযভেদমতস্ত্মাঙস ॥ ৪8৭ 

ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অনুভূত হয় যে, চিদ্দোমেই এই সমস্ত রহিয়াছে 
কিন্তু ভুম দূর হইলে দেখিবে কোঁগাও কিছু নাই। অধ্যায্ষোপ 

দৃষ্টি বং অপবাদ দৃষ্টি--এই ছুই একার গাকিলেও এই জগশ্ু 
শান্ত, ভেদ শুন্য অতএব এক হইয়াই পূর্ণভাবে আছেন। অতএব 

শ্্্ধিও শোক, ভয় এবং ইহা, উহা, তাহা রূপ ভেদ ত্যাগ করিয়া, 
পুর্ণ ব্রঙ্গারপে অবস্থান কর । 

_'শিলোদর।কারঘনং প্রশীস্তং 
মহাচিতেরূপমিদং স্বমচ্ছম্। 
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নৈবাস্তি নাস্তীতি দৃশোস্বাচিন্ত, 
যচ্চান্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি ॥ ৪৮ 

স্কটিক শিলার উদর মত শুন্যকার--তথায় কিছু ভাসমান হইলেও 
. ঘন, এই মহাচিতের মন্বরে দৃশ্যমান জগণ্ড-_ইহা কেবল প্রঠিভাস। 

প্রতিবিম্ব বন-গিরি-নগ্াদি স্বরূপ এই জগণ্ড আস্তি নাস্তি দৃষ্টিতে 

নাইই-_প্রতিভান মাত্রে অস্তি কিন্তু মঙ্কাঁচই তন্রপে প্রতিভা । 

বুঝিতেগ্ব এই জগতটা। ব্রন্দের ভিতরে প্রকাশ পায়। যেমন স্ফটিক: 
শিলার মভ্যন্তরে কত কি নস্তুর প্রতিনিদ্ব ভাপে-_বাস্তবিক কিছুই নাই, 
তথাপি দেখ! যায় যেন কত কি রহিয়াছে, সেইরূপ এই ৃশ্যদর্শন- 

ব্যাপার । স্ফটিক শিলার বাহিরে থাকে বন গিরি নদী ইত্যাদি ; তাঁহা" 

. দের ছায়।ই স্ফটিকে পড়িয়া প্রতিবিদ্বিত হয় কিন্তু বিশ্বটা উঠে ভ্ভিতব্লের 

কল্পনা হইতে । কল্পনা মিশ্যা--তাহার প্রঠিবিন্থ এই জগণ্-সম্ত্তই 

ইন্দ্রজাল--মায়।র খেলা । কিন্তু কত সত্য মত হুইয়। গিয়াছে দেখ _. 

আরও দেখ মিথ্যাত্যাণ করা কত কঠিন। ্ 

স্থিতি ৩২ সর্গঃ | 
দামব্যাল কটের মুক্তি। . 

 রাম__মজ্বুদ্দিতে সু হইলেও পরমার্থতঃ অসগু, “যমন; যক্ষ 

পিশাচাদি ঝলকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেন ্ানীর দৃষ্টিতে অসৎ সোইরূপ 

দামব্যাল টের অস্তিত্ব । মিথা। হইলেও সত্যমত প্রতীয়মান এই 

লতুরতের ইহাদের দুঃখের অন্ত কিরূপে হইবে £ 

. বশিষ্ঠ_ইহাই ত বিচি্ন। দামব্যাল কটেয় ন্যায় এই সমস্ত 

ানু্_ইহাদের দুঃখের আন্ত হইবে তখন, যখন ই পরস্পর 

বিচ্ছিন্নপ্হইয়৷ আত জিওান্্ হইবে। রর রঃ 
এ রাম-_-কোথায়, কবে, কি প্রকারে ইহার! স্ব বৃত্তান্ত শ্রাবণ কি | 
তন! “বলুন। ভগবন্ ইহা অতি আশ্চর্যা যে কল্পনায়যাহা! উঠিল 
তাহাক্ষেই ছুখ রলিয়! বস্তুটি খেলিতে লাগিল । দেই কল্পনার অসত্য 

মধ্যের আত্য প্কাল্লনিক ছুঃখ দুর করিযার জন্গা এত অনুষ্ঠানের 
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খবশ্যক হয়, এত কঈধচাবের প্রয়োজন হয়। বলুন ইহাদের মুক্তি 
কিরূপে হইল । 

বশিষ্ঠ_-কাশ্মীর দেশের পল্প অতি বৃহ । পন্মরাজি-বিরাজিত কোন 

এক বৃহৎ সরোবরের তীরে সন্নিহিত এক পল্পলে-_-এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে 
এঁ অন্থুরত্রয় বারংপার মণ্স্থ হইয়। জন্মিবে। গ্রীক্সকালে মহষ শুকরাদি 

জন্ত্দ্ধার। এ জলাশয়ের জুল এমন আলোডিত হইবে ষে উচ্ভারা নিতান্ত 

ক্কাতির হইয়া মৃত্ত্যমুখে পতিত হইবে । পরে সেই পল্স সরসীতে সারস 

রক্ষী হইবে : সারস হইয়া কখন বিকমিত কহলার মালায়, কখন সরোজ 
শন্টলীতে, কখন শৈবা।লবল্লী নিকরে, কখন বিলোল তরঙ্গ ভঙ্গে, কখন 

চঞ্যহীখু্ম দোলায়, কখন নীলোশুপল দলে, রী জলকণ| পুর্ণ অভ্র- 

লদেয়ায়, কখন বা শীতল সলিলাবন্ধ শ্রেণীতে এ সারসগণ উৎকৃন্ট সরল 

'ভৌ ভোগ করিয়। বহুকাল বিহারান্তে শুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিবে । সঙ্থ 
বজস্তযোগ্ুণ যেমন দ্রষ্টভাবে আলোচিত হইলে আপনা হইতে ভেদ 
প্রাপ্ত হয় সেইরূপে ইহারা যাঁদৃচ্ছিকর্নাপে পিযুক্ত হইয়। মুক্তির জন্য 

বিচার বদি প্রাপ্ত হইবে! পরে কাশ্মীর মণ্ডলের শন্তগ্তি বুক্ষ 

পর্ববতাদি শোভিত এ্ীসম্পন্ন ধিষ্ঠান নগরের মধ্যে প্রদান শেখর 

পৃর্ব্তৈর এক উচ্চ শুঙ্গে কোন এক রা সুন্দর এক প্রাসাদ নিন্ম ৭ 

বাঁরকেন | (সেই গুহ ভিতর শিকোভাগে ঈশান কে!ণে শিলাসঙ্গির 

তর জুধ্য দাম দানব প্রথমতঃ সেই অলিআ্ান্ত বায়ু বিকশ্পিত ভৃণ্গয়ও 

নীড়ে কলবিষ্ক_-চটক পক্ষী হইয়া জন্থিণে এবং আল্লগাল দি] 

ঘ্িজ বালকের হ্যায় আর্থরহত শব্দ করিয়। অবস্থীন করিনে । এ পীগীতে, 

শকুন দেব নামে এক নৃপতি বাস করিবেন । দানন দাম স্দীয়ু সায়দ 

দেহ" তাঁটশ্ি করিয়। এ গৃহের উপরিস্থত স্তস্ত পৃষ্টের সামান্য ছি” 
মশক হসটুয়। বু করিবে । 

 স* সময়ে, অধিষ্টান নগরে রত্রানলী বিহার নামক ক্রীড়াগুহে এ 
রাজার নরসিংহ নামক এক অগাত্য বাস করিবেন। দীনব কট* সাবুদ্ 
দেহ ত্যাগ করিয়া! শারিক! হইয়৷ রাজমন্ত্ীর রজত পিঞ্রারে »বাস 

ক্ষরিবে। রাজ সভার পঞ্ডিতগণ রাঞ্জমন্ত্রীর নিকুট এুমবল কুটেরু, 

এ 
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ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন। তাহ! শুনিয়া! শারিকারপা কট অপরিচ্ছিক্ন 
আত্মাকে স্মরণ করিয়া পরম নির্ববাণ প্রাপ্ত হইাবে। প্রদুন্ম শিখরবাসী, 
চটকরপা ব্যাল সেখানকার লোকের মুখে দামব্য।ল কটের ইতিহাস 
শ্রবণ করিয়া মুক্ত হইবে এবং রাজমন্দরের স্তত্ত পূর্ববস্থ দার নর 
মশকরূপী দামও কথ! প্রসঙ্গে স্বায় ইত্তিবত্ত শুনিয়া দু, ং হইবে | 

ইহাদের জীবন চরিত্র বলিলাম । . 
ব বলয়াভিলাম_-“যদা বি. য়াগমেয্যন্ত শ্রবো্যন্তি চ নিজাং কথাস্। 

. দাঁমাদয়স্তদামুক্ত। ভবিষ্যন্তীত্যসংশয়ম্ ॥৮ ৩॥. 
ঘখন ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়! নিজে, কে ইহা শলিকে যখন 

ই্বারা শন্বর মায়া কল্লিত ভীব কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা বাসনাশু 

অদ্য চিন্মাত্র স্রভাব তখন ইহারা আত্মজিজ্ঞান্ হইয়া_ আত! ্ 

প্রবুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। রাম সকল জীবের মু! জন্টিই 

এই উপদেশ। এ 
রাম-__ভগণন-_জীবের সংসার ভ্রমণ রূপ ভয়াবহ তাহ লও 

আতঙ্ক হয়। রঃ 

বশিষ্ঠ__মায়ৈধমেব সংসারশুন্যেবাত্যন্তভান্থুর| | 
ভ্রময়তাপরিজ্জানাৎ মৃগতৃষাম্তুধীরিব ॥ 

মহতোপি পদাদেবং নানাজ্ঞানবশাদধঃ | 

পতন্তিমোহিতা মুটা দামব্যাল কটা ইব ॥২৮ 

ইসংসার__মায়ারই ব্যাপার। ইহা! শুন্য হইলেও অত্ন্ত ভার 

স্বাত্তি প্রকাশশীল - অতিশয় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে? 

সুঃসর 'মুদ্রোথখিত মৃগতৃষ্কিকা ( মরুভূমি ইত্যাদির মত সমুরৌগা এ সী 

৮1 উঠিয়া ) লোককে ভ্রমে পাতিত করে । কক রর 

বুল ও এই মরীঠিকা প্রত্যক্ষ রিয়ার 
৮১: ড/691])ো 15 02011) 710 0106 20011017901 100৩ [277 
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ক * যোগবাশিস্ঠ' স্িতি হই সর্গঃ। 
মনি 

“মরীচিকা রান্তিতেই মানুষ সংসার ভ্রমণ করিতেছে । দামব্যাল 

ফিটের ম্যায় মানুষ এক বস্তুকে এক না দেখিয়া নানাঙ্ঞান করিয়াই 

মনহত্পদ হইতে অধঃপ'তিত হইতেছে । দেখ রাম কোথায় সেই ও ঞভূত- 

পক্তি__যে শক্তিশালার জক্ষেপ মাত্রে মেরুমন্দর মত প্রাস।দ সকল 
টুনা হহত, ঘাহ।দের চপ্টোঘাতে চন্দ্র ও সুধা কক্ষচ্যুত হহয়। 

তিলে পতিত হইত, যাহাদের চঞ্চল করতলধুক্ত, বাহু অবলীলা ক্রমে 

ঃ পুপ্পমালার মত উত পাটিত করিত-_কোথায় সেই 

আর কোথায় এই রাজগৃহস্তন্তের মশকত্ব, গৃহভিত্তির 

বিহঙ্গমীত্ব ভার রাজমন্ত্রীর গৃহপিপ্তরাবদ্ধ শারিকা 

চিদাকাশাভমিত্যেব রজসা রঞ্িত প্রভঃ | 

শ্ববপমহাদনের বিরূপমপি বুধাতে | 

স্ময়ৈন বাঁসনাভ্রান্তা সহায়েবাপ্যসত্তান্বা ॥ ৩২ 
*ক্মহং ইতাাকার রাগে রঞ্জিত হইলে চিদ।কাঁশ আপনার ব্ররূপ ত্যাগ 

সা করিয়াও ৪ বিরূপ হওয়ার মত বোধ হয়| রাজস অহঙ্কার দ্বারা রঙ্ভীত 

হইলে চিদাকাশই দেহাদিতে অভিমান করিয়া বহুরূপ ধারণ করেন। 
বলেও টি তাহার স্লাভাবিক প্মপ্রকাশ স্বরূপ ত্যাগ করেন না 

"5.5 

রি 
্বীয় বাসনা ভ্রামে মরাচিক। নব জ'ব সত্যস্বরূপ পরমপদ হইয়াও" ৰ 
ট্রীহ। হইতে ভিন্ন যে জ্ঞাবভাঁব তীহ!ই ধারণ করে। বাহাদের ঝুদদি 
শীতাভানে নিরূদ্দ ভাতা রাই ভব সংদার অতিক্রম করিতে পারেন। 

পাপ স্পা লতা পাশ্পপ শ্স ৮ শিপ শী শিট টি িশাশিশি শি পাও পপি - শপেসপাপপান 
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শ্রীগীতা। 
জীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

“মাতেব হিতকারিণী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ, 

দেখাইয়! দিয়! বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাংতিযৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যাতেইর নায়”, 
সেই পথে প্রবল পুরুষকায়ের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ঠ উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে 
্রীগীতা বলিতেছেন *“মামেকং শরণং ত্রজ” এই উত্তেজন! ও আশ্বাসবাঞুই প্রীগীতার' 
বিশেষত্ব। আলোচক তাহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী. নীতা 

্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন ততবার! তিনি প্রতি-. 
প্লোকের গভীর তব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রঙ্লোভ্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্য্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই? 

এই অতিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 
অন্থরোধ করিতেছি। শ্রীগীত৷ তিনথণ্ডে প্রকাশিত হইস্নাছে। প্রতি খণ্ডের ব্য 

০ বাঁধাই ৪ টাকা, মোট ১৩০ টাকা । 

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রশ্ীত 

অন্যান্য গ্রস্থাবলী | য় 

গীতাপরিচয় তৃতীয় মং ম্করণ-_-শ্ীভগবানের উত্তেজনা! ও আশ্বাসবামী রঃ 

প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচ় শ্রীগীতার .. 
অনেক পরিচয় বলিস দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রস্ন্থাদূ - 
ন! করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বীল। বাধাই ১%০ আবীধা 1০ । 

ভদ্রো--২য় সংক্গরণ মহাভারতের স্ুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই এখানি রি 
৯০০০ 

আধুনিক উপন্যাসের ছ্বাীচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের নবান্ুরাগ কোন দো . 

নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুনার 

রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পত্তন ও উথ্া 
আলোটন! এতদুর চিতা কর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাই উহা পাঠে | ; 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক ৰিশেষ রর 
উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর! নিঃসক্ষোচে বলিতে খারি_ুক আৰ্ধা যী* আন! 

বাধাই ১%০ মাত্র। 

কৈকেযী-২য় সংস্করণ দোষী কি করণে স্তাগ ক
রিয়া নি | 

প্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখাইবার জন্ত রস্ককার রামাঁয়-- 
ণ্রে কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক :.আধারের রেখ! সম্পাতে পাঁপপুণ্যের রঃ 

ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মুব্য ॥* আন! মাছ। 



উৎসবের বিজ্ঞাপন 

সাবিত্রী ও উপাঁদন তত্বতৃতীয় সংস্করণ। . পরিবন্ধিত, সুদৃশ্ত এবং 

( ভাবোদীপক চিত্রসমস্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সন্বল্প জাগিবামাত্র সতী 
 লাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাহার ত্যাগ, লতঘম, তিতিক্ষা এক 
3 পুরুষকার যেন মুর্তি পরিগ্রহ ক্রিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 

-.গ্রহকার তাহার মোহন তুলিক। ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম . 
;: অঙগরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 

. দর্শন করিব! মাত্র কৃত-কৃতার্থ হুইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 

স্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তৰ বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষস্ব। 
; মুল্য ॥* আনা মাত্র : 
2 "সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন! তব” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত - 

গা, শীষই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 

'শ্রব্চার চক্রোদয় ২য় সংস্করণ-__এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির 

করা গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা । অর্ধ বাধাইয়ের মুল্য ২/* ডাকমাণুল 
 গ্বতঙ্জ। পুন্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
'২য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রস্ততি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ধুল্য। পুস্তক 
: খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়। বাধা সুতরাং যে মূল্য নির্ঘা- 
রিত হুইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ হইবে না। 

ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
ৃ এ করা! হইয়াছে। ভ্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
ইজ নিত্য পাঠ্য স্তব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে মধ্যখণ্ডে বেদাস্তের 
.সূরল ব্যাখ্য। ্র্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্ত 

ভীগচতী শ্গীতা ইত্যাদি দেওয়! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রীকালে এই একখানি গ্স্থ 
সঙ্গ থাঁকিলে ধর্শাপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুন্তকের আবগ্তক হইবে না । | 

- নিক্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। | 

: জ জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাসাঃ ॥* আনা . 
তা ঙ্মীরণি--১/* 0৪) লোকালোক--১২ (৫) আহিকম্--॥ | 

বলি পটন40454৭ 0োনাঞ। যম জমতেণওিল লু, 
মা 0791580 0 770167 0)71917681 901091873 77109 7৪. 3. 

স্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বহুবাজার গ্রীট),কলিকাতী | 
শছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্ধ্যাধ্যক্ষ। 



প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বস্থ এম-বি ও নৃপেন্দ্রকুমার 

বন্্ এম-আর-এ-এস্ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন. 

0. পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক গণিত ও সংশ
োধিত । 

ূ শুভ ১৩৩২ সালেল্স পা 

: স্বাস্থ্যধন্ম গৃহ-পঞ্জিক . 
| প্রকাশ্পিত হইস্সাচে !

 ৃ ৪4 

এ সেই পঞ্জিকা, যাহার তুল
না নাই, যাহা! না পড়িলে বর্ণনা করিয়া খুঝান. 

প়িবার জন্য বহু স্থলে কাড়াকাড়ি, দুই এক স্থলে 

গিয়াছে! এবার ত্রিশ হাজীর ছাপ! হুইয়াছে। বঙ্গের 

হাঁটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রত্যহ হুহু শবে বিক্রয় 
যায় না, গতবারে থাহ। 

মারামারি পর্যন্ত হইয়! 

সর্বত্র__সহরে, পল্লীতে, 

হইয়া যাইতেছে । 
বিজ্ঞাপনের ছুই 

বাতুলতা মাত্র। ইহাতে 

চাঁষাবাদের কথা আছে, 

চাঁরিটি চটকদার মামুলি কথায় ইহার স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া 

আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারের কথা আছেঃ: 

পল্লী-উন্নতির কথা৷ আছে, চিকিৎসার কথা জাছে,' 

ছাত্রদিগের অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনের কথ! আছে, উপার্জনের সহজ উপায়-নির্দেশ... 

আছে, গো-পালনের কথ! আছে এবং লক্ষ কাজের কথা আছে। পুস্তকখানি 

আমুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়। যাইবে। তারপর ভারত-বিশ্রুত স্থপণ্ডিত 

জ্যোতিব্বিদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন-পর্জিকা ও শীস্তান্মোদিত 

বিধি ব্যবস্থাদি সাধারণের সুবৌধ্য করিয়া দেওয়া আছে। ইহা শুধু গৃহ-পঞ্জিক! 

নয়, গ.হন্ছেল্র কল্যাল-দীপিকও জ্রাতিব্র ম্ুক্ভি-সাধিক্া 

এবার পঞ্জিকা আকারে_ অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে_ও_ বহু_নৃতন বিষয় ও ছবি 

গৃহস্থ একথানি কিনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে অনেক 
সংযোজিত হইয়াছে 

অপব্যয়, বিপদ-আপদ, শৌক-ছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। শীঘ্র 

একখানি ক্রয় করুন । | 
| ছি 

দীরিদ্র-ব্যাধি প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে বহু প্রচারের জন্থ আথিক ক্ষতি 

স্বীকার করিয়াও এই ছস্স শত শুষ্টাগ্পুর্ণ অসুল্য পরনে 

এল্রারন নামমাত্র স্যুল্য € হ্চহিক্বতা। শু আফল্ষল 

লুল হইক্া্ছে ; ডাক মাগুল 
হল্লে ১প্ীচি আনা ৃ 

প্রতিখানির ৩* মাত্র। ॥* আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে একখানি পাঠান হয়। 

ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না সম্বিত ্যন্নো গা, 
তিন খানির কম কাঁহী

কেও 

এজেন্ট আন্স্ঠক্ । রা ররর 

0 স্থাস্থ্যধর্মাসভ্ব | শ্ 

89 নহু আমহাষ্ভ' দ্রীউ*ক্ুলিকা
তা 



দ্বিতীয় সংস্করণ । 
মহাভারতের অভদ্র চরিত অবলব্বনে এই গ্রস্থখানি আধুনিক উপল্াসের 

.. চে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবান্রাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি. করিলেই 
:..বা স্থারী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 

বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা! এতদূর চিত্তাকর্ষক 
. হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উহা এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 
- সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা! আমরা 

নিঃ ঙ্কোচে বলিতে পারি । 
৬ বাধাই ১*। আববীধা মূল্য ১1০ পাঁচসিক! 

শ্রীপ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্তনম্। 
দ্বিতীয় সংস্করণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র 

পু পুস্তকে প্রতগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্তন___সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 

শাস্ত্র হইতে খধি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 

_পাঠ.ও নিত্য কীর্তনের জন্য ইহ বিরাচিত। 
মুল্য বাধাই ॥* আট আনা। আবীধা ।* চারি আন 

মিজি জান 

পা টি শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দন্ত, এম, এ, বি, এল 
বেদাস্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। রা 

অধ্যাক্স রামায়ণ অবলম্বনে পণ্ে পয়়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২৭ 

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুন্বর বাধাই। সোনার জলে নাম লেখা । 
উপরোক গ্রন্থ হুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার স্্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য )। । 

উ্রীক্ভল্রভ্ভ। 
প্রীনী অৈত মহাপ্রভুর বংশোত্তবা সাধনরত। ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানমরী দ্বেবী . 

বি মূল্য'১/৯ মাত্র। একখানি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক : 
(লংষম, ত্যাগম্থীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জ্যেষ্ভ্রাতা শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি . 
'স্তক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্মস্পর্শী ভাবে লিখিত । স্থন্দর বাধাই 
ক্কাগজ, ও ছাপা । 'সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় স্পূর্ণ। 
... বঙ্গবাপী, বন্ুমতী, সার্ভে, .অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবানী, ্রহ্মবিস্তা 
প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ প্রশংসিত 



. উৎসবের বিজ্ঞাপন) 0 ষ& 

 স্উচ্ছ 1তন »ওক্ষ 
_ভেজ্ডেন্র প্রক্কৃত উচু ।) 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত-_ 
| বাঁধাই মূল্য ॥০ 

ইহা একখানি স্ন্দর ভক্তিগ্রন্থ। 

প্রাপ্তিস্থান_-“উৎসব” আপিস। 

“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিররভি? । 

উত্তম ঝাঁধাই_ মূল্য ১০ টাকা 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশন্মা। (মজুমদার) প্রণীত। 

স্ানাতবাবে পুন্তকের বিশেষ পরিচয় ছিতে পারিলাম না। পু্তকের নামই 

ইহার পরিচয়। .. 

_ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আহ্ছিককৃত্য ১ম ভাগ । 
(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪** পৃঠঠারও 

উপর। চতুর্দশ সংস্করণ। মূল্য ১।০, বাধাই ২২। ভীপী খরচ।%*| 

আহ্বিকরুত্য ২য় ভাগ । 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একজে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূলা 

বোর্ড বাধাই ১*। ভীপী খরচ।%*। | 

প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়! হিন্দুর ধর্মকন্ম্ের পরম সহায়তা করিয়! আসিতেছে। 

চৌন্দাটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে। | 

সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টাক ও বঙ্গাম্থবাদ দেওয়! হইয়াছে। 

গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আহ্িক-কৃত্যেরর এত 

প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদবায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাও 

গ্রন্থ হইয়! পড়ে। | . 

_ প্রাপ্তিথান ভ্ীসল্পোজব্রঙন কাব্যজপত এম্ এপকবিরদ্ব ভবন”, 

পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাল চট্টোপাধ্যায় এও্ড সন্পস,২*৩1১।১ কর্ণওয়ালিস সীট, 

ও “উহ” আসন্ন কলিকাতা । 



ক... উৎসবের বিজ্ঞাপন! 

 ইতিয়ান গার্ডেনিৎ জিন নি 
ভারতীয় কৃষি- সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 

. সকযক- কষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
-শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক1। 
: -. উদ্দেশ £.-সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিযন্ত্র ও কৃষিগ্রস্থার্দি সরবরাহ 

করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা । সরকারী কৃষিক্ষেত্ সমূহে 
. বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, স্থুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
..ম্ুপরিক্ষিত। ইংলও, আমেরিকা, জান্মীনি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নান! 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 

শীতকালের সজী ও ফুল বীজ-_উৎরষ্ট বাধা, ফুল ও ওলকপি, 
সালগম, বীট, গাজর প্রতৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুনা-বাঝ্স ১॥০ প্রতি প্যাকেট 

4* আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাধিনা, ডায়াস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা 
 ব্বাক্স একত্রে ১৪০ প্রতি প্যাকেট ।* আন1। মটর, মূলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
 টমাটো ও কপি প্রভৃতি শপ্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেম্ববের নিয়মাবলীর জন্ত 
নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ লইয়া 

অময় নষ্ট করিবেন না। . | 
[কোন্ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার ভত সময় 
নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম।* আনা মাত্র। সাড়ে চার আনার ভাক টিকিট 
'পাঠাইলে বিন। মাগুলে একখানা পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। 

ইশ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসৌপিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার বট, টেলিগ্রাম “কষক”' কলিকাতা । 

মাণ্ড ক্যোপনিষ?্ বাহির হইয়াছে।: 
ভ্িজীল্ল ও । 
বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ। 

রি ভাঙ্যাবলম্বনে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে । | 

১ *. শ্রীরাম দয়াল দেবশর্মী (মজুমদার ) এম্ এ, 

আলোচিত। | ূ 

_কাগঙছে বাধাই মূল্য *. | . রর 

সরহদ্বক উবে নামলে সু সপ ৰা 

ছি 



উৎসবের বিজ্ঞাপন ণ 

প্রীল শ্রধুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ গ্রদেশীধিপতি নিজামবাহাছুর' 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশুর, বরদ।, ত্রিবান্কুর, যোধপুরঃ ভরতপুর, 

__ পাতিয়ালা ও কাশ্শীরাধিপতি বাহাছুরগণের এবং অন্ান্স স্বাধীন 
(ক 

২২২৭ রর 
4 

্ ্ 4 টু 2 ২ ২১. রি হি? 

২৩৬ : ২২৯০৬ - উ রে ৮৯ রি 

পি) /॥ 25 ৪ ৮ ? 

টা সখ রর রে হি ১৬১১, ৫ 

২ উই . +) 11410) 

রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোঁষি তত. 

কবিরাজ চক্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 

গুণে অদ্বিতীয়! শ্শিলোৌল্লোগেক্র সমহোৌন্ম্থ গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, 

মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেশী রক্ম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুস্থম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বস্ত । ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরা'জ, 
হুইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্ধ্ত্ত সকলেই জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করেন . এবং 
ঘকলেই জবাকুন্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্থম তৈপে দ্বাথার চুল বড় 
নরম ও কুষ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ঠ মহিলারা পধ্যস্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুন্ম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১২ .এক 
টাক।। ভাক মাশুল 1* আনা । ভিঃ পিতে ১//*। ডজন (১২ শিশি) ৮॥* আন। 
২.5 “সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড 

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক - . 7. ক 

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অন্গরহপুরবক “উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন 



রি উৎসবের বিজ্ঞাপন । 

বিজ্ঞাপন । 
- - পুজাপাদ শীযুক্ত রামদয়াল মন্তুমদার এম, এ, পি রস্থাবলা কি ভাষায় 
গৌরবে, কি ভাবের গাীর্যে, কি প্রাকৃতিক লৌনর্ধ্ উদঘাটনে, কি 
. মানব-হদক়ের বস্কার বর্ণনায় সর্বব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 
: সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষতাবে প্রশংসিত । প্রায় সকল পুস্তকেরই. 

_ একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। ৃ 1 

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 

্রস্থকারের পুস্তকাবলী 1 
১। গীতা প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] : বাঁধাই, ৪0০ 
২। +” দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ] 8০ 
৩। * তৃতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] টি 80০ 
৪1 গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১০ আবীধা ১1০। 
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্বাধ্যায় (ছুইখণ্ড একত্রে) বাহির 

হইয়াছে। মূল্য আবীধা ২২, কীধাই?২॥* টাকা । 
৬। কৈকেকী [ দ্বিতীক়্ সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আন! 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্বি-_বীধাই মূল্য ১ আনা। 
৮। ভদ্রা বীধাই ১৪০ আবীধা ১৭ | 
৯। মাগড,ক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবাধা ১০ 

| ১৩ | বিচার চন্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃ মূল্য-_ 

২॥* আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে, বাধাই | ৩৭ 
১১.। সাবিত্রী ও উপাসনা-তন্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥৯ 
৯২1. শ্রীপ্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্, - বাধাই ॥০ আবাথা /* . 

_ ম্বঙ্গীন্ন ভ্রা্-ন্বিন্ব ভি ॥ 
অর্থাৎ-__বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর ত্রাঙ্গণের কুলগ্রথা সবন্বে অব্-জ্ঞাতবা 

বিষয়। ২৩২ পুষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূলা দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আন] : 
অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়! ক্ষতি করেন। খামের : 
মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বাঁ ততোধিক 
লইলে কমিশন দেওয়! যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটন্বফণ : 
গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানীপাড়া, বোটামিক গার্ডেন 
. গোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা. ১৬২. নং বহুবাজার উৎসব: কার্যালয় 1 . 



টি রোজা! নি 
১৬৬ নং বনবাজার হ্রীট 

পান মর! হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ স্মৃতিরত্ব প্রণীত । 

বিৎশতি সংস্করণ “হিন্দ্ু-সৎকর্মমালী” |. 
হই সহক্াধিক পৃষ্ঠা । ১২ খণ্ড ২॥ প্রতি খণ্ড ।০। যথাস্থানে সরিবেনদি 

টাকা টাপ্পনী বিস্তৃত ব্যবস্থা ও অন্কবাদাধি এবং যেমন করিয়া কার্ধ্য করিতে; ডর 
তাহার প্রণালী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বিন! উপদেশে কর্ম করা যায়। ১: 

তর্পণ, ব্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধয!, নিত্য কাম্য পূজাদি। ২ য়ে, সাহুবাদ ্  

শিবরাত্রি স্বনতা়নাদি | ৩ কে শরান্ধকাও, গয়াকত্য, ফর্দাদি। ৪ থে, অপোঁট 
দশপিগাদি। ৫ মে, সব্যবসথা বিবাহ, স্ত্রীগমনাদি । ৬ &ে, যাবতীয় প্রাযশ্চিত 
বিভুঁত কালীপুজাদি। ৭ মে, দুর্গোৎসব, কাত্তিক, জগগ্ধাত্রী পুজাদি। ৮» 

হোমকাও, সংস্কারাদি। শেষ তিন খণ্ডে, ব্রত গ্রতিষ্ঠা, সাহ্বাদব্রতকখা, 

পূজা দি ও বাস্তযাগ, পুফরণী, বুক্ষ ও দেবগ্রতিষ্টা, বৃষোৎসর্গ, দীক্ষা নু 

 পন্ঠান্থবাদ ও পুজাসহ রেবাখত্তীয় সত্যনাক্গায়ণ ও সুবচনী ৮১০।. সী শুর 

- নিত্াকর্্ম ১০ | সটীক বিরাট পর্ব ॥%*। সানুবাদ চণ্ডী 1/০ |. 3 

রর (কলিকাতা, পোঃ বরাহনগর, মহেশ লাইব্রেরীতে ও উৎমৰ অফিসে পা রঃ 

পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হাস।. 
রর ০ গ্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল. হইতে ১৩২৩ সাল পর্যান্ত পু 

পত্কাকা। কারে ররর, বা মিতালী” হান দিয় সিটির কর! বা 



১1 নউৎসবেরপ বাধিক মূল্য ন পহর মফংস্বল রা ভাঃমাঃ সমেত ৩২তিন টাক 
তস্য মূল্য ।/* আন1। নমুনার জন্ত 1/০. আনারস্ডাক টিকিট পাঠাইতে ৷ 
ছয় ॥ অশ্রিন মূল্য ব্যতীত, গ্রাহক শ্রেণীতুক্ত করা হয় ন!। বৈশাখ মাস হইতে 
চৈত্র মাস পধ্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়। 
7. ২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন! হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব, 

প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব “না পাওয়ার সংবাদ” না দিলে 
' বিনামুল্যে “উৎসব” দেওয়! হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা! রক্ষা 
করিতে আমর! সক্ষম হইব ন! 

২. ৩। “উৎসব”? সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 

রর কার্ডে” এ গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের 
-স্ত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 
81 *উৎসবের” জন্য চিঠিপত্র,টাকাককি প্রভৃতি শ্গাশ্র্যান্যন্ক এই নামে 
পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়! হয় না। 
...&। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্দদ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাকা । কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য আশ্রিম দেয়। 
৬ | ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার তন্ন স্ঘুশ্য অর্ডারের 
স্িত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে ন1। 

| 1 শ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 

অবৈতনিক কাঁধযাধয্ | আ্ীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত 

বৃ, 
শ্গা ৪৮ স্ব শ্জ 

লীভ্ডা স্পলা্যান্স । | 
_ বাহির হইয়াছে । 

দ্বিতীয় সংস্ষরণ 

মহাভারতের মুল উপাখ্যান মর্মস্পর্শী 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুলি 

বর্তমান সময়ের উপযে!গী করিয়! এমন ভাবে 
পুর্বেব কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার 
ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি 
চির নবীন করিয়া আকিয়াছেন । 

মূল্য আবীধা ২২ বাঁধাই-_-২॥০ 
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২০ বর] কাম্তিক ১৬১২ সাল। __ [খল 
০ শপ ইস পা সা 

শফিক পত্র ও গালা 

.আহ্ক? জা ৩ ভিন টাক!। 

সম্পাদক-_প্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 

 ঈহুকারী সম্পাদক-_স্তীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 

সূচীপত্র । 
১1. দীপনান _-কার্িকে ২৯৭ ৬। বান্ীকি ৩০৯ 

২৭ মৃত্যুর পথে ও তোমাৰ পথে ২৯৮ ৭1 অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী 
ত। এক্কটি বালিকার চিঠি ও | (পূর্বান্নবৃত্তি) ৩১৯ 

রঃ । রাম নামা ৩০১ ৮ ছুর্গা ও ভর্খীর্চনতত্ ৩২৫ 

৪. ৮ আনন্দের সংবাদ ৩৭২ ৯। রাসলীলার দুষ্ট একটি কথ! ৩৫১ 

৫.1. গোপাইয়ের কড়চ! 
যু | হি) ৩০% 

শশী শি শপ শা জিত 
সস ০ * শি ল রাডার ও১০৯০ এত শপ পপ পাশা আজ সত তাত 

রি ক ০ এ তত পি ৩ জপ ২৮৭ লাশ ০ ১৪: পি 

কলিকাতা ১৬২নং বন্থবাজার স্াট, 

| পষ যা কারধালস্ছহেইতে তীযুক্ত.ডত্রেশর দির কর্তৃক 
ডি -. শ্রকাশিত ও | 

মং বছবাজার সীট, কলিকাতা, বজীরাম প্রেসে” 



১ম ভাগ-_ তীয় সংস্করণ । 
"ইশ্বারের স্বরূপ” মূল্য ।* আন! 

নু ২য় ভাগ “ঈশ্বরের উপাসনা” মূল্য ।০ আন|।. 
:* আই, ছুই খানি পুস্তকের সমালোচনা “উৎসবে” এবং আন্তান্ত লংবাদ, ৃ  
দিতেও বিশেষ প্রশংসিত । ইছাতে সাধা, সাধক এবং সাধনা স্ধ 
বিশেষরপে আলোচনা কর! হইয়াছে।  .. ৃ 

২। ন্বিপ্রন্য! ল্িন্বান্ | 
» ছিগু সমাজে বিধব। বিবাহ প্রচলিত হয়া উচিত কি না ইনি বেবি 

শা সাহার্ষে তত্বের সহিত আলোচন! করা হটস্ছে। মূল্য %/৭ আন।। 

প্রান্তিস্বান__এষ্টাইসব” 'আফিস। ্ 

রা 
উপন্যাস 

জীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

... আজকাল উপন্ভাস বন্তার শ্রোতে যে ভাবে নর নারীকে ভাঁসাইয়! লইয় 
াষ্টতেছে তাহা কাহাকেও বলিয়। দিতে হইবে না। মন্ুত্য জীবনের উন্নতির 
: প্রধান সন্বল,্সং্যম*্। বিনা “সংঘমে” নিজের ব! জগতের উন্নতি সাধন কখন 
হয় না, হটবেওন|। : ইন্জিয়ের 'সহিত বিষয়ের সংযোগ হলেই তোগেচ্ছ। 

.প্রান্কৃতিক নি্নম। কিন্ত প্রীভগবানের আজ্ঞা “তয়োন” বশমাগচ্ছেখ. এখানে 
্বংধত হইতেই বলিতেছেন । গ্রন্থকার উপন্তাস ছলে ইছারই স্দ্দর এবং বিস্তৃত 

ব্যাখা করিয়াছেন। উপস্তঃস উদ্ানের ইহ! একটা শ্রে্ঠ কুসুম বলিলেও 

: তবত্যুক্তি তয়ন।। আত্ম কল্যাণপ্রার্থী এই পুস্তক পাঠে বিশেষ -আননদ লা 
'. ঝারিবেন বলিগ়্াই আশা করি। ইহ বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ এব 

সুধা বলের: হখপাঠা। জগ খ্যান্টিক কাগজে চাপা ৯০ পু বাধাই 
রর মুধ্য। ৮ আট জানা, 2 চি 



৫ 
এনা পা নি) 

১ 2০০ 7১: রি রি 
এ রে ঠা শ টে ই 

২ রিল 
টু ১৪০ নি ভি 

ভর্দ ০ পঞ্কামিক সং 
চি আআ ওনার এ ০ সতী 

টি .. পার 
ও এরি 

২১. ভন লং. 
চা শন 

উর, 6 ৯ 

ড৩ধব 
| ৮০ 

রন ৰ 
ক্স ও ও সস 

্াজসন্নাম্যায় ম্মঃ। 

অদৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি |" 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 
রে 

কাণ্তিক, ১৩৩২ সাল। ৰ ৭ম সংখ্যা । 

দীপদান_ কাণ্তিকে। 
যদি একদিন তবে তব দেনালয়ে 

আম।র প্রদীপথানি জলে, 

অনাদি নীরব বাথ! উঠে রাঙ্গা! হয়ে 

অভিন। তব প্রেমানলে ; 

ঘদ্দি একদিন শুধু প্রাণে তোমা লাগি 

জ(গে মোর আকুল তিয়াস, 

তীব্র ব্যাকুলতা লয়ে দরশন মাগি 

মর্ম হতে উঠে তণ্ত শ্বাস; 

যদ্দি তিলকের তরে এ জীবনে হায় 

মনে করি আমি যে তোমার, 

শত বাধা ঠেলি' প্রাণ তোম। পানে ধায় 

সাথে লয়ে বেদনার ভার; 

যদ্দি নিমেষের লাগি তেজি এ ধরণী 

উদ্ধে উড়ে মোর প্রাণ-পাখী, 

হেথাকার মণ হুখ তুচ্ছ কর গণি 

* চাতকের তৃষ। লয়ে ডাকি; 
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যদি স।গরে সম অশান্ত উচ্ছসে 
উন্মিপরে উর্দ্িতুলি' লুটি, 
এ 'আধার সুনিভূত হৃদয় আকাশে 

চরণ জড়ায়ে ধরি দুটা; 

যদি মৈনাকের মত মৌন হয়ে আমি 

চেয়ে থাকি তব মুখ পানে, 

অপলক ছুনয়ন পিয়ে দ্রিবাযামী 

মুখন্থধা ডুবে রূপ ধ্যানে । 

যর্দি এ মন্দির দ্বার একবার খুলে 

মোহের স্বপণ কভু টুটে, 

গোপন বাসর গেছে ফুলছার ছলে 

ও মূরতি উঠে সেথ' ফুটে; 

সফল হইবে তবে সাধন! আমার 

মিছ! নাহি হবে দীপ জ্বালা, 

দেবতামন্দিরে যদি মম দীপিকার 

্গীণালোকে গাথা যায় মাল! । 

ম]টার দেউটা মোর লোন! হয়ে যাবে 

জলি নিত্য দেবমেবা লাগি, 

আলোকিত পুণ্যগীঠ প্রেমের প্রভাবে 

তারি রেণু কণাটুকু মাগি'। 

শ্ীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ। 

গুত্যুর পথে ও তোমার পথে । 
গ্রায় মানুষের মনে আপনা হইতে যাহা উঠে তাহ! তোমার পথে লইয় 

যায় না, লইয়! যায় মৃত্যুর পথে । যতক্ষণ না মনের এই স্বাভাবিক গতি রোধ 
করিতে অভ্যাদ করিবে_-যতক্ষণ ন! ইহাকে মৃত্যুর পথ ধলিয়া বুঝিরে ততক্ষণ 

তুমি মানুষ হইবেন! । সাধারণ মানুষের মনের শ্বাভাবিক গতি ফিরাইবাঁর 



মৃত্যুর পথে ও ভেোমার পথে | ২৯৯ 

প্রয়াসই সংযম অভ্যাসের প্রয়াস। ন্বভাববাদীরা চারু বাক্য বলিয়া, মুখরোচক 

কথ| কহিয়! সহজেই সাধ|রণ নরনারীকে বশ করিতে পারে--চার্বাক হইয়া 

লোককে মৃত্তার পথ দেখাইয়া দিতে পারে, 'মথচ মৃত্যু কবলিত নরনারী মনে 

ভাবে আমাদের ভ্রান্তেত হয় নাই, এইট ত ঠিক পথ। ্ 

শরতি স্মৃতি সর্বত্রই এই উপদেশ পাওয়া মায়। দ্বভাবের পথই ভগবানের 

প্থে যাইবার প্রবল প্রতিবন্ধক | 
শুতি বালেন-- 

পরাঞ্চি খানি নাতৃণৎ স্বয়ন্-_ 

স্ঠশ্ম/ৎ পরা. গণ্যতি নান্তরাত্মন্। 

কশ্চিদ্বীরঃ গ্রতাগাম্মানমৈক্ষ 

| দাবুন্ত চক্ষরমূতাহ সিচ্ছন্ ॥ কঠ বর্গী ।২:১1১ 

বয়্ং পরমেশ্বরঃ খানি শ্রো্রাদীনি ঈন্দিয়ানি 'পরাঞ্চি পরাক্ 'ঞ্চতি গচ্ছতি 

ইতি বহিম্ম্খানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান হলনং রুভবান্। তন্মাৎ পরা, 

| প্রতাগ রূপান্ অনাস্মরভৃতান্ শর্বাদীন্ পশ্যতি উপলভাত) 'অস্তর/তুন অস্তরাত্মানং ন 

পণ্ঠতি । কশ্চিৎ ধীরঃ বীম।ন্ দিবেকী অমৃতহন্ অমৃতধর্মবম্ ইচ্ছন্ আবৃত চক্ষু 

, ব্যাবুন্তংচক্ষুঃ শ্বোত্রাদিকম্ ঈত্জিয় জীতম্ আশে বিষয়াং নশ্ত সঃ গ্রভাগাম্মানম্ 

স্তরাম্মানম্ এক্ষৎ। 

পরমেশ্বর ইন্জ্রয়গণকে. বহিন্নুথি করিয়া ঠিংস! করিয়াছেন সে হেতু জীন বাগ 

বিষয়কে দেখে অস্তরাক্মাকে দেখেন । কোন ধীর ব্যক্তি অমর হইনার ইচ্ছায় 

ইন্জিয়গণকে বাহাবিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পরমাস্মাকে দেখিয়া থাকেন। 

ইন্দরিয়ের স্বাভাবিক গতি হইতেছে বাহিরের রূপ রগাদি ভোগ করিতে 

ছুটা। বাহিরের কোন কিছু ভাঁগ লাগিলে মান্তঘ বলে গামিত আর ইচ্ছা করিয়া 

ডাকিয্। আনি নাঈ-__আপন। হইতে কর্ণে আসিল --ভাল লাগিল ইচাত 

স্বীভাবিক। স্বাভানিক বটে কিন্তু ইা মৃত্টার পথ--কর্তি এইট কথ| ব্লিতেছেন। 

স্বাভাবিক হইলেই যে প্রশ্রয় দিতে হবে ইহীত শতি বলেন নাতি বলিজেছেন 

ইহা মৃত্যুর পথ--'অমরত্বের পথে মাইতে হইলে ইন্দিয় রোধ মন্তাস কর। 

শৃতিও এই কথাই বলিতেছেন। গীতা ২য় 'অপায়ে ৬২ হইতে ৬৩ গ্লোকে 

ব্লিতেছেন-_ 



৬৪৪. ....- উত্সব। 

৯ ধ্যায়তো বিষয়।ন্ পুংগঃ সঙ্গভেযুপজায়তে ৷ 

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাত্তনতি সংমোহঃ সন্মোহাৎ স্থৃতি বিভ্রুমঃ | 

স্থৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশাৎ 'গ্রণশ্ঠতি॥ . 

মনের সংযম অভ্যাস না! করিলে যে মৃত্যুপথে ছুটিতে হয় তাহ দেখাইয়া 
শ্ীভগবান বলিতেছেন-_বিষয়-ধ্যানে রত পুরুষের বিষয় সমূহে আসক্তি 'জন্নে। 
আসক্তি হইতে সেই বিষয়' ভোগের লালসা প্রশায় পায়; কামন! বা লালসা 
গ্রতিহত হইলে আইসে ক্রেধ। ক্রোধ হইতে মোহ হয় অর্থাৎ কি সং কি অসং 

এই বিবেকের নাশ হয়; মোহ আমিলেই শান্তর ও গুরুর উপদেশ জনিত খ্বৃতির " 

বিনাশ হয়। শান্ত, গুরু ও ভগবানের শ্মরণ ভুল হইলে বৃদ্ধি নষ্ট হয়, বুদ্ধি নষ্ট 
' হইলেক পুরুষের মুত হয়। 

শ্রুতি যেমন মৃত্যুর পথ দেখাইয়া অমর হইবার পথ দেখাইয়াছেন ্ী 
তাছারই অন্গুসরণ করিয়। 'অমর হইবার জন্য ৬২৪ শ্লোক হইতে বলিতেছেন 

সন্কল্প গ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তু। সর্ধ্ব/নশেমতঃ | 

মনসৈবেক্দিয়গ্রামং বিনিয়মা সমন্ততঃ ॥ 

শনৈঃ এনৈরপরমেদ্ বৃদ্ধা ধূতি গৃহীতয়! | 

'আত্মসংস্থং মন! কৃত্বা ন কিঞ্িপি চিন্তয়েৎ॥ 

সঙ্কর জাত কামনা সমূহকে নিংশেষরূপে ত্যাগ করিয়। বিষয়-দোধদর্শী মনের 
বায়! ইন্দ্রিয় সমুহকে চারিদিক ভঈতে ফিরাইয়! আনিয়া পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার 
মনকে বিচলিত করিলেও মনকে ভগবানে ধরিয়া রাখিয়া শান্ত করিবে। ধারণা 
ষশীক্ক বুদ্ধি দ্র! মনকে পরমায্মান্তে নিশ্চল ভাবে স্থ/পন পূর্বক ক্রম অনুসারে 

উপরত হইবে এবং আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছুই চিন্ত। করিবেন । তবেই হইল 

মনকে বাঞ্ধিরে ছুটিতে ন! দিয়া! যে সাধক ইহাকে শ্রীভগবানে ডুবাইতে পারেন 
তিনিই অমর হইয়া যান। সংসারের কোন দুঃখ আর তাহাকে ব্যথিত করিতে 
পায়েনা। নেষ্টজন্ত ভগবান্ ৯৩৩ শ্রোকে বরিতেছেন "অনিত্যমন্থখং লোকমিমং 

প্রাপ্য তজন্ব মাম্।” তুমি এই পৃথিবীতে আাপিয়াছ। কেন আসিয়াছ? 
এই মর্ত্যলোক অনিতা ও নুখলেশ শুন্ত। এই লোক পাইয়। আমার ভজন 
কর। তজ্জন্য উত্তিয়ে নিগ্রহ কর, মনকে অন্তূথী করিয়! শ্রীভগবানে ডুবাইতে 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা! কর। কর্ণন্ধারা, বাকাঘার!, সেবাহ্ধারা, ভাবনাদার। আমাকেই 



একটি বালিকার চিঠি ও রাম নাম। ৩৪১: 

লইয়া থাক আমার মত আমাকে লইয়! অমর হইয়া থাকিবে; চিরদিন থাকিবে__ 
মহাগ্রলয়েও তোমার কোন বাথা হইবে না--তুমি নির্ভয়ে অনস্ত অনস্ত কাল 

আনন্দে ডুবিয়। থাকিয়া আমার মত পৃথিবীর ছঃখ ভার দূর করিতে পারিবে। 
বল দেখি স্বশাববাদীর ব্যভিচার করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যু মুখে পড়িয়! অশেষ 

যাঁতন! পাইতে চাও, ন! শ্রীভগনানের উপদেশ মত কার্ন্য করিয়৷ নিত্যনুথে থাকিয়া 

মৃত্যু জয় করিতে চাও? সর্বশান্ত্র এই নিত্যন্থথে থাকার পথই দেখাইতেছেন। 

ইহাই সংযম পথ। যদি আ্ম-কল্যাণ চাও তবে ব্যভিচার ছাড়, অসংযম ছাড়, 
সাচার কর, পান্বিক,আহার কর, ভগবানের আজ্ঞাপালন করিয়া সন্ধ)াবন্থনাধি 
নিত্য কর্ম করিয়া সর্বদা! তাহার ন্মরণ লইয়া থাক--এই ভাবে চলিলে ক্রমে 

ভগবানের পথে উঠিতে পারিবে । 

একটি বালিকার চিঠি ও রাম নাম । 
মান্চবরেধু মাধিপুরা 

মচাশয় ? ১১ই শ্রাবণ । 

আমি রাম নাম বলে একটি ভগন লিখিলাম। সেটি অনুগ্রহ করে 

উৎ্পরে ছাপিবেন ! (ছাপেন তবে সখী হই )। আমি আর কখনো! লিখি নাই। 
আমার বাবা উৎসব গ্রাহক । আদ পাতা (আধ পাতা) ছাপতে আপনার্দে(র) 

বই বোধ হয় খারাপ হবে না। আর চিঠির জবাব দেবার দরকার নেই। 
অনুগ্রহ করে ছাপবেন--ছেলে মানুষের লেখা বলে ফেলে দেবেন না। ইতি 1-+ 

ল্লান্ম নামম। 

জপত রাম ভজত রাম 

সব রাম রাম দেখি। 

গ্রাণ রাম . মনরাম 

জগত ময় রাম লিখি ॥ 



৩০২ উতসব। 

রাম বুল | রাম ধুলি 

সব রাম রাম কহাবে। 

রামকে বিষয় যেনা জানে 

ওভি আনন্দ পাবে ॥ 

জগৎ ঢোড়ে | রাম না দেখে 

সব রাম বিন বৈ 

হল রাম ৃ | জল রাম 

সব রাম ময় হে ॥ 

রামই গল ১ রাম যমুনা 
ও রাম স্বপন দেখি। 

রাম আকাশ রাম 'গ্রকাশ 

কৈসে রাম উপেখি ॥ 

পতিত পাবুন রম নাম. 

নামে নামী ভ্োড়ী 
রাম জগৎ রম বিধাতা 

রাম নাম না কভি ছোড়ি॥ 

শ্রীমন্তী করুণাময়ী দেবী । 

কিছু একটু বিশেষত্ব থাকাঁয় প্রকাশিত হইল। উ,স। 

আনন্দের মৎবাদ। 

( ১) 

নিজ শক্তি উমাকে দেখিয়া মছেশের নৃত্োর মত তোমার শব্কি তুমি দেখ । 

দেখ দেখি আনন্দে তোমার সমস্তই নৃত্য করিতে থাকে কিনা? এই যে শিব- 

ূর্গ। শিবদুর্গী জপ. কর বা সীতারাম সীতারাম কর বা! রাধারুষ্ণ রাধারুষ্ণ জপ 

কর, তোমার জপের পশ্চাতে কে আসিয়। দঈীড়ায়? এই কথাই বলিতে 

যাইতেছি। | 



আনন্দের সংবাদ । ৩০৩ 

তরঙ্গ মাখিয়াই সাগর নৃত্য করে, তরঙ্গ তুমি সাগর সে। বিছ্যুৎ ধরিয়াই 
কাল মেঘের প্রকাশ, বিছাল্লত! তুমি মেঘমালা! সে।  সন্ধ্যাপূজায় মন্ত্র, মন্রোচ্চারণ 
তুমি, দ্রষ্টা সে। বিচিত্র স্থষ্টির বিচিত্র নাম রূপ তুমি, স্ষ্টি তরঙ্গ গায়ে মাখিয়া সে । 

দৃহা দর্শন তৃমি, দ্রষ্টা সে। শ্বাস প্রশ্বাস তুমি, শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া আছে সে। 

কোন কিছুই, সে ও তুমি ছাড়া নহে। পুং.যাহ কিছু পব সে, স্ত্রী যাহা কিছু পব 

তুমি_-শক্তি যাহ! কিছু সব তুমি, শক্তিমান কেবল সেই। এই ত্রৈলোক্য বৃক্ষের 
শাখ! পল্লব ফল ফুল সব তুমি কিন্তু অগ্র মধ্য মূল সেই । বেদ সে শাস্ত্র তৃমি, বৃক্ষ 
সে বললী তুমি, পুষ্প তুমি গন্ধ সে, তুমি পীঠ লিঙ্গ সে, তুমি বেদি যজ্ঞ সে-_ 

কোথায় তোমর! নাই? দুর্গ! তুমি শিব সে, রাধা তুমি কৃষ্ণ সে, সীত।| তুমি 

রাম সে। অথচ তোমর! চন্দ্র চক্জ্রিকার মত, সুধা দীধিতির মত অভিন্ন । 

বাহার! এই তত্ব পাইপ্লাছেন তাহারাই বলেন__ ূ 
“সীয়। রামময় সব জগ জানি করো প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি”। জগতে 

জড় চেতন যাহ! কিছু আছে তাহাই সীতারাম মিলিত। তুমি যাহ! দেখ, যাহ শুন, 

যাহা মরণ কর সর্বত্র সকলকে শক্তি মাথা চৈতন্ত ভাবিয়! ছুই হাত যুড়িয়! শুধু 
প্রণীম অভ্যান কর। পারিবে ইহা করিতে? এই কথ! শুনিয়াছ ত অনেক 

_বার--মভ্যাসও ত কিছু কিছু করিলে। থাকেন! কেন? বাহিরের জড় চেতন 

দেখিয়৷ দেখিয়৷ উহ! মনে রাখ। যায় না। ইহার্দিগকে ভিতরে দেখিতে অভ্যাস 

করিতে হয়। ধাহার! ভাগ্যবান্ তাহার! ভিতরে মুর্তি দেখেন-_মআস্মারই মুস্তি 

ইহ! | মহিম! মণ্ডিত চৈতন্তই ইহার! । আপন প্রভাবে মায়-নিরস্ত-কুহক ইনিই 

সেই পরম সত্য । এই তোমার উপান্ত _এই মৃত্তি ধরিয়া তোমার শিবদুর্গ 
সীতারাম রাধারুষ্জ। আত্ম চৈতগ্তকে মুদ্তি অবলম্বনে বা মন্্মুত্তি অবলম্বনে তুমি 

ডাক। 
বলিতেছিলাম শক্তি দেখিলেই আননদ। শক্ত ও সে এক হইয়া! ছিল। 

কিন্ত “সবৈ নৈব রেমে, তন্মাদ্েকাকী ন রমতে-_স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ* তাই 
এই বিচিত্র ভাবে আত্ম প্রকাশ । আহা ! পুরুষের আদরে প্রকৃতির প্রকাশ," 

আবার প্রকৃতির আদরে পুরুষের মনোভিরাম রামরূপ্ ধারণ। স্থির শাস্ত 

চলন রহিত: সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তার বক্ষে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠার মত স্পনন 

ভাসে। অনন্ত দিক, অনস্ত কাল ব্যাপিয়া এক বিশাল স্পন্দন--ভাবী সৃষ্ট 

বন্ত এই স্পনদন-সমুদ্রের গর্ভে। যেখানে স্পন্দন সেখানে শব | আদি স্পদন হইতে 
আদি শ। ইহাই প্রণব ইহাই শুকার। শব্ধ তুমি, স্পন্দন তুমি, গুকার 



৩৪৪ উত্সব । 

তুমি আর ধাহার উপরে এই স্পন্দন, এই শব্দ এই গুঁকার তাই তিনি। পরাবস্থায়, 
তিনি ও তুমি এক সঙ্গে। ক্রমে স্পন্দনের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল। নিশ্চল 
পরাবস্থা হইতে শব্ধ পন্ন্তিতে ফুটিল। পশ্ঠস্তি যোগিগণের ধানগম্য ।. অতি 
সুক্ষ এই পশীস্তি শব, মানুষের মনের অগোচর। পণ্তস্তি আরও স্থূল হইয়া 

মধ্যমায় আদিল। এখনে শব্দ, শুন্দ ও অর্থ রূপে চণকবৎ জড়িত। -এই 
খান হইতেই গ্রাহ ও গ্রাহক ভাব। বস্ত্র পরিজ্ঞান ব্যাপ।রে এক মনই গ্রাহক 
ভাবে শবাকার এবং গ্রাহা ভাবে অর্থাকার। ক্রমে. আরও স্থূল হুইয়৷ শব 

বৈখরীতে আমিল। এখানে শবের রূপ হইল। ইহাই বর্ণ। ইহার সহিত 
মিলিত হুইল ধ্বন ব| বাকৃ। শ্রুতি মনকে বলিতেছেন পতি ও বাকৃকে 

বলিতেছেন স্ত্রী। তুমি বাক এবং মনই তিনি । 

( ২ ) 

* বদ্দি কেহ মনে করেন জগতের লকল নর নারীর সর্ধ প্রকার দুঃখ শান্ত 

করিয়া তবে আমি আত্মজ্ঞানে বিশ্রাম লাভ করিব, একটি দুঃখী জীব থাকিতে, 
আমি ভগবান্ চাইনা_যদ্দি কেহ এইরূপ মনে করেন বা এইরূপ বলেন তবে 
তিনি তাহার হৃদয় যে অতি বিশাল তাই সকলকে জানাইয়! দেন ইহা সত্য কথা, 
কিন্তু তাহার এই বিশাল হাদয়ও নিতান্ত" অন্ধ,_নিতান্ত মূ । এইরূপ মনে করা 
শুধু মনে করাই মাত্র, এইরূপ বল! শুধু বচনই মাত্র, কাজে কখন ইহ! হয় না, 
হইতেও পারে না। শ্রুতি বলেন. “্যথ। সৌম্যেকেন মৃৎ্পিগডেন সর্বং মৃন্ময়ং 
বিজ্ঞাতং স্তাদ্বাট।রস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্চ। হে সৌম্য! 
একটি মাত্র মুংপিও--_মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মুন্বয় পদার্থ 

বিজ্ঞাত হইয়া যায়, অর্থাৎ জান! যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার ঝ| কার্য 
পদার্থ কেবল শব্বাত্মক নাম মাত্র সেইরূপ এ বিশাল অন্ধ হৃদয়ের উচ্ছাঁপ 
“বাচারস্ভণং বিকারো৷ নামধেয়ং"__ তাহাদের অন্ধ হৃদয়ের উচ্ছাস কেবল শবেই 
থাকে, কার্ষো হয় না। জগৎ কখন শোকশুন্ত হইতে পারেন1, কখন হয়ও নাই। 
রজস্তমই. শোক হঃখের মূল। রজস্তম'নাই জগৎ আছে ইহ হইতেই পারেন! । 

গুণবৈষমা না থাকলে স্থষ্টিই থাকে না। | 

তবে সিদ্ধান্ত কি হইল? হইল এই যে দেহের কোলাহল, সংসারের 
কোলাহল, জগতের কোলাহুল-_-ইহা -যাহা করিতেছে করুক, তোমার যদি 
প্রয়োজন বোধ হুইক়! থাকে তুমি কোলাহল হইতে বাহির হইয়। বাও। সংসারের 



তানন্দের পংহাদ | ৩৩৫ 

বন্দোবস্ত করিয়া ভগবানের কাছে যাইবে যদি মনৈ করিয়৷ থাক তবে তুমি বড় 
ভুল করিয়াছ_-এ বন্দোবস্ত কখনও হইবেনা-- তোমার যাওয়। হইবে না। 

[ংসারের উপত্রব শান্ত করি, দেহের উপদ্রব শাস্ত করি, তবে ভগবান লইয়! 
থাকিব__-এট। মন্ত মুঢ়তাঁ। যে যাহ! উপদ্রব করে করুক সব গ্রোলমাল 
থাক্-_তুমি বাহিরে যাও। এ শক্তি তোমার আছে; সকলেরই আছে-_কারণ 
ভুমি স্বরূপে দর্ধ্য উপদ্রব শৃগ্ঠ--নব গোলম।ল শূপ্ত | তুমি আত্মা_-পরিবার নও, 
সমাঞজজ ও জগত নও । তুমি দেহও নও, বুঝিবে এই কথা? করিবে উপদ্রব 

রহিতের কার্ধয ? যাহার। এইরূপ শান্ত হইতে চায়, দেখাইবে তাহাদিগকে এই 

পথ? শ্রুতি, স্ৃতি, পুরাণ, ই তহাস এই পথই দেখাইতেছেন। তুমি ভাবিতেছ, 
জগৎটা হাহাকার করিতেছে, মানুষ হুঃখে ম'রতেছে আর আমি মুক্ত হই 

আনন্দ করিব_-কি স্বার্থপরত! ! . এই পথে তুমি যখন চলিবে আর হন্তকে 

চলিতে বলিে, তুমি আপনি আচরণ করিয়া এই পথ লোককে দেখাইবে 
তখনই হুইবে ধখার্থ প্রচার। তরঙ্গ মাথিয়াই সাগর নৃত করিতেছে-_যতর্দিন' 
সাগর আছে ততপ্দন তরঙ্গ থাকিবেই। উপরে তরঙ্গ মাখা সাগর কিন্তু ভিতরে 

পঅপামিনাধার মম্ুত্বর্গম্”__ভিতরে নিস্তর্গ জলরাশি। বাহিরে সদ! চঞ্চল 
স্থষ্টি প্রবাহ কিন্ত ভিতরে স্থির শান্ত একেবারে চলন রত সচ্চদ।নন্দময় নিগুণ 

বরন্ধ। তরঙ্গ থামাইতে যাওয়া! মূঢ়তা মাত্র। যদি প্রয়োজন বোধ হইয়। থাকে 
তবে তুমি ডুব দাও-_দিয়! স্থির সমুদ্রে যাও । 

বৈদিক আর্য্যের সাধন! ত ইহারই জন্য | 

প্রথষেই পরমাত্মাকে, পুরুষোত্মকে নমস্কার কর, করিয়া তাহার. প্রিয় নামটি 
গ্রহণ কর। শান্ত ভাবটিই পরমাত্মা, স্পন্দন মাথা শান্ত ভাবটিই শক্তিমাথ! 
শ্তমান্। যেখানে স্পন্দন সেইখানে শব্ঘ--আদি স্পন্দনে-আদি প্র।ণ 
স্পন্দনে. আদি শব শুঁকার। স্পন্দনের ভিতরে ভাবী নাম রূপ লইয় 
এই বিচিত্র জগৎ স্পননই জগতরূপে প্রকাশ পায়। কাজেই শুঁকারই - 
এই মহাশবই তিন লোক পরিব্যাপ্ত। এই গুঁকারই অর্ধনাবীশ্বর-_আধ। 
রাধা আধা কৃষ্ণ, আধা সীতা আধ! রাম। কুমারী, যুবতী, বুদ্ধ! মূর্তি--গুকারই 
ধারণ করেন। এই যে শক্তি ইনিই সেই দীর্থিশীল ক্রীড়াশীল জগৎ প্রসবিতায় 
বরণীয় ভর্গ। জগৎ প্রকাশক সবিতৃদেবের --হূর্যা দেবতার উর্ধারশ্ম যেমন, 

দবিতার বরণীয় ভর্গ--সেই রূপ নিগুণ দগুণ ব্রদ্দের বরণীর ভর্ম হইতেছেন 
৩৯ 



৩৪৬ ... উত্দব। 
মহাশক্তি। এই মহাঁশক্তিই তাহার মহিমা--তাহার গৌরব। পরম সত্য যিনি 
তিনি আপন মহিদায় আপন গৌরবে আপন বরণীয্ ভর্গ দ্বারা মায়ার সমস্ত কুক 
নিরস্ত করিয়া বিরাজমান। ইছারই স্বেচ্ছাধৃত মুস্তিই ধ্যানের বস্ত। এস আমরা 
এই মহাশক্তির ধ্যান করি-_চিত্তা করি। কিরূপে আমি ধ্যান করিব? পরম 
শাস্ত স্থির সমুদ্রই আমার স্বূপ। আমি আমার শ্াস্ত স্বরূপ ভাবন! করিয়াই--- 
আমিই এ পরমপদ ভাবিয়া আমারই শক্তিকে উপাসনা করি--সেই জন্তই বল! 

হয়, শিবোভূত্ব। শ্িবাং যজেত__বল! হয় ব্রহ্ম হইয়! বরণীয় ভর্গের উপাসনা কর-- 
সীতা হইয়া! রাম ভজন! কর ইহাই মুখ্য ধ্যান ও উপাসনা! । যদি ইহা না পার 
তবে "আমিই সেই” জানিয়াও সেই হইতে পারনা বলিয়া “তোমার আমি" হইয়। 
সমস্ত অহং ছাঁড়িয়। উপাসনা! কর এবং তাহার সম্ভোষের জন্তঠ কর্ম কর, 

জীবনটাকে তাহার তৃপ্তির জন্যই রাখ--গকল কর্ম, সকল বাকা, সকল ভাবন! 
তাকে জানাইয়। জানাইয়া, তাহার সঙ্গে নেত্রাস্ত সংজ্ঞ। করিয়! করিয়। সকল কর 

স্কাতে অভ্যান কর--করিয়। জীবন সার্থক কর। ইতি 

গেসাইয়ের কড়চ1। 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 

চতুর্থ কড়চ1। 

লোক ব্যবহ|রেও কৌশল করিয়া কার্য; কর! চাই। লাঠীও না ভাঙ্গে 
অথচ সাপও মরে এট ভাবে কাধ্য করিলে তবে কার্য্য উদ্ধার হয় নতুবা বু 

শত্রু তোমার হইয়া যায়। দুর্বল শক্রও যদ্দি বছ বাড়িয়া যায় তাহাতে তোমার 
অনিষ্ট হইবেই। কেমন করিয়া! কৌশলে কাধ্য উদ্ধার করিতে হয় তাহারই 
একটা! দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । 

ডেপুটি বাবু বড় ধার্মিক। তিনি আচার মানিতেন, সদাহার করিতেন, 
নিত্য সন্ধ্যাদি কার্ধ/, নিত্য পুজা, নিত্য স্বাধ্যায় যথ। সময়ে শাস্ত্রবিধি মত করিতেন 
ব্যবহারিক কাধ্য তাহার ডেপুটি গিরিও করিতে হুইত। প্রতিগ্রহ তিনি আদৌ 
করিতেন: না। ফুল মৃলাদিও তিনি কাহারও নিকট গ্রহণ করিতেন ন!। 



গৌসাইয়ের কড়চ।। - ৩৪৭ 

দীশ্বরকে স্মরণ করিয়। করিয়। তিনি হ্যায়ত বিচার করিতেন। দোষী ব্যান দণ্ড 

পাইত, নির্দোষ যিনি তিনি খালাস পারেন | কাজেই বহু ধনবান তাঁহ!র শত: 

হইয়। উঠিল। 

তাহ।র বিদায়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে । তাহার বিদায় কালে অভিনন্দন 
সভা গঠিত হইল। তাহার পক্ষে বাহার! তাহাদের সংখা! অতি অল্প কিন্তু তাহার 
শঞ্রপক্ষই বেশী। শক্রগণ সভা "আহ্বানে বাধা দিলেন না। বিস্তু তাহার! 
পরামর্শ করিলেন সভাতে ডেপুটিকে অপমান করিবেন। 

ডেপুটি বাবুর পক্ষে এক ধার্মিক দারোগা ছিলেন। তিনি শত্রুপক্ষের 

অসদভিপ্রায় জানিলেন, ডেপুটিবাবুকে পূর্বেই সমস্ত সংবাদ দিলেন। ডেপুটি 

বাবু সভাতে যাইতে অস্বীকার করিলেন। দারোগাবাবু বিশেষ অনুরোধ 
করিলেন-সভাতে যাইতেই হইবে। অন্ত সকল বিষয়ের ভার তাহার উপর। 

ডেপুটিবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া! যেন মামার উপর নির্ভর করেন দারোগ! মহাশয় এই.. 
বলিয়া চলিয়! গেলেন। 

সভা আহৃত হইল। স্বপক্ষ পরপক্ষ উদাসীন পক্ষ সকল লোকই আসিল। 

ডেপুটীবাবু 'ও দারোগাবাবু 9 যথ! সময়ে উপস্থিত হইলেন। 

দারোগাবাবু সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। সভার কার্ধ্য আরস্ত হইবার 
পূর্বেই তিনি গান গাহিবেন ইহা সকলকে জাঁনাইলেন। পূর্ব হইতেই সমন্ত 
সরঞ্জাম ঠিক ছিল। দারোগাবাবু গান ধরিলেন__“নষ্ট হয় কি তাতে”। সুন্দর 
গলাতে, নানাপ্রকার ছাদে তিনি এক কলির এই 'অতি অল্প অংশেই সভাপ্ক 
সকলকে মোহিত করিলেন। সকলেই উদ্গ্রীৰ হইয়। রহিলেন-_-পরের অংশে কি 

বল! হইবে। বহ্ুক্ষণের পরে আর একটি কথ দারোগাবাবু তাহাতে ষে/গ 

দিলেন। গাহিতে লাগিলেন “মান নষ্ট হয় কি তাতে”। সকলে ব্ডই আগ্রহ 

করিয়া সমন্ত গানটি শুনিবার জন্ ব্যন্ত হইয় উঠিয়াছেন। দারোগাবাবু পুনঃ 

পুনঃ তান লয় মান সহ গাহিতেছেন “মান নষ্ট হয় কি তাতে"। সকলে বড় 

বাস্ত হইয়! ভাবিতেছেন পরে কি বলা হইবে। দারোগাবাবু যখন দেখিলেন 

সকলের মন মোহিত হইয়াছে তখন গান ধরিলেন-__ 

“কুকুরে যে ছঠ্যাং তুলে তুলসী গ'ছে মোতে। 

ভার মান নষ্ট হয় কি তাতে।” 



৩০৮ উতসষ। 

, বড়ই. অস্ভুত, হইল। কোন পক্ষই আর বাধ! দিতে পা রিল না। নির্ষধিদ্নে 
কার্য ইইয়। গেল।  ডেপুটিবাবু বিশ্মিত হইলেন । সকলে দারোগাবাবুর জয় জয় 
কার করিল | * 

পঞ্চম কড়চা । 
সভা বিক্ষু্ধ | পূর্বে যাহা কেহ কখন দেখে নাই আজ সকলে তাহাই 

দেখিতেছে। রাজা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। সভা সমক্ষে রাজ! নলিলেন 

আমার সভ1 পণ্ডিতগণ এক ঘণ্টা! সময় লইয়াছেন আপনার! অনুমতি করুন আমি 

'অর্দ ঘটিকার জন্ঠ সভ1 ছাড়িতেছি। এই সময়ের মধ্যে তাম!র একটু অত্যাব- 

শ্তকীয় কর্ম সারিয়াই মামি আসিতেছি। | 
রাজ! সভ! ত্যাগ করিলেন। পণ্ডিতেরা অত্যন্ত বিমর্ষ সকলেই গভীর চিত্ব'য় 

মগ, এক বিদেশীয় পণ্ডিত আদিয়। সভাস্থ সকলের নিকট 'এক সমস্ত তুলিয়াছেন। 
যেখানে পূর্বে শত শত দিগিপ্জয়ী পণ্ডিত সমস্ত তুলিবামাত্র তদ্দগেই সমন্তার, পুরণ 
হইয়াছে সেখানে পণুতেরা এক ঘণ্ট। সময় লয়ছেন। রাজা বিপদ দেখিয়া 

সভা ত্যাগ করিয়াছেন । 

প্রধান সভা-পণ্ডিত মুমূর্য, । রাজ কাতর হুইয়। তাহার নিকটে গিয়াছেন। 

পণ্ডিতের তখনও কথা কহিবার অল্প শক্তি 'আছে। মুমুধু রাজাকে দেখিয়া 
চিনিয়াছেন--রাজাকে বিচলিত দেখিয়া নিজের যাঁতন1 ক্ষণকালের ভন যেন 

ভূঁলিতেছেন। "অতি কষ্টে রাজার মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন মহারাজ বড়ই 

যাতনা। কিন্ত আপনাকে বিচলিত দেখিয়া তারও অস্থির হইতেছি] বলুন কি 

হইয়াছে |. 
রাজ! কাতর হইয়া! বলিলেন-_এক বিদেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া! সমস্ত। 

দিয়াছেন--কেহই তাহ পুরণ করতে পারিতেছেন না । 
বলুন মহারাজ শীঘ্র বলুন। আমার প্রাণ শীপ্তই এই দেহ ছাড়িয়া যাইবে। 

রাজা] বলিলেন দকেশস্তার্দং : নধৃময়ং”. কেছই ইহার ' পুরণ করিতে 

পারিতেছেন না। | 0 | 

পণ্ডিত যন্ত্রণায় ছট্ফটু করিতেছেন- পার্থ পরিবর্তন করিতে করিতে 

বলিলেন-_হইয়াছে--সমন্ত| পুরিতা ব্যোম -- 

কেশন্তদ্ধং বধূ ময়ম্॥ 



বাল্ীকি রর ২৪৯. 

ইহা বলিয়াই পণ্ডিতের গ্রাণ বাহির হুইল। পগ্ডিতের সাগতি হুইল, 

ব্যোমকেশের. সঙ্গে .“বামাঙ্গে দধতং*কে ল্মরণ করিতে করিতে দেহ যদি ছাড়ে 

'অর্দধন।রীশ্বর ম্মরণে. প্রাণ গেলে অগতি ত হয় না। 

রাজ। 'অন্তেষ্টিক্রিয়ার 'ব্যবস্থা করিয়া! সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। 

হর্ষে বিষাদে রাজার বাঁ অবস্থ।। পণ্ডিতের তখনও নির্বাক। রাজা 

বলিলেন অ।চ্ছ। সমস্তার উত্তর আমই দিতেছি। 

সমন্ত| পুরিত। ব্যোমকে শস্যাদ্ধং বধূময়ং। 

দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত বিশ্মেত হুইয়! রাজার সভাসদ হইয়া গেলেন। 

ষষ্ঠ কড়চ।। 
বড় লোক। বছলোক 'আমিতেছে আর গুণ!ম করিতেছে । জমীদার' 

মহাশয় কাহাকেও প্রতি নমন্ক(র করিতেছেন না। যে আসিয়া নমস্কার করে 

তাহাকেই নলেন "বলব এখন” । 

শক বাবু প্রথম হইতে শেষ পর্ণান্ত সমস্ত দেখিলেন। সকলে চলিয়া গেলে 
ব'ললেন--গহে তোমার এট! কি ব্যবহার ? 

কেন--কি অন্ায় করিলাম বল? 

কিছুই ত বুঝিলাম ন|। 
ওহে ভায়া ওরা কি মামাকে নমস্কার করিতেছে ওরা নমস্কার করিতেছে 

ধনকে। ধনত লক্ষমীর। আমর বাড়ীতে লঙ্মী দেবী আছেন। হাই আমি 

সকলকে বলিতেছিলাম প্বলন এখন”। অর্থাৎ ইহাদগকে বক্ধতেছিলাম 

তোমরা মাকে প্রণাম করিতেছ তাকে প্বলব এখন”। ্ 

মানুষ এই ভাবে অভিমানে কত বড় হইয়! থাকে সকল সৌন্দর্যের 'আধার 
সকল শক্তর আধার যিনি তারই একটু প।ইয়। আত্মহাঁর1 হওয়া কি বিপদ । ধার 

ধন তাকে দাও দিয়া তীর দাস হইয়া থাক বা দাসী হইয়া গাক। 
সকল স্পিন ওতে 

বাল্বীকি। 
চিন্রকূটে অপেক্ষ। ৷ 

অপেক্ষ। সকলকেই সুন্দর করে। 'অপেক্ষায় চিত্রকুটে মুনি বাল্ীকির আজ 
২৭ বংমর কাটিল। আপনার হৃদয় তন্ত্রীতে যখন যে আধা হয়, গ্রকৃতিও 



৩১৪ উৎসব । 

যেন সেই সুরে বাজিয়। উঠে। দ্বভাব মুন্দর চিজকুট বাশীকির নয়নে আজ 
আরও রমণীয় বোধ হইতেছে, হিত্রকুট ষেন কাহার সোহাগে গদগদ. হইয়া! ধ্যান 

স্তিমিত লোচনে যেন তার ইগ্লিততযের আগমন অপেক্ষায় উর্ধদেশে চাহিয়! 

আছে, সেই নিখিলশরণ রমা-লালিত চরণ চিহ্ন ধারণ করিবে বলিয়া পর্বত ধেন 

আজ প্রমুদিত হইয়া উঠিয়াছে। কি জানি কাহার অনুরাগ অঙ্গে মাখিয়৷ কাহার 

অপেক্ষায় সুসজ্জিত হইয়। প্রক্কৃতি আঞ্জ শোভার ভাওার উদ্ক্ত করিয়! দিয়াছে ? 
নিবিড় অরণ্যানী, তরুগতা গুল্ম বিতানে বিবিধ শ্বাপদ নিহঙ্গম গ্রভৃতি প্রাণীর 
আশ্রয় স্বরূপ হইয়! পুণ্য তপোবনের আকার ধারণ করিয়াছে । 

সুন্দর পর্বতে+মুনর মেঘমালা । মেঘের কোলে বিজলির খেলা কতই 
হৃন্দর । এই কালান্তোধর কাস্তির কোলে যখন বিদ্যুন্মালা নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া 
গিয়। মিশ্রিত হয়, তথন এই অভিনব বিদবাদ্ুত্তির খেলা দেখিতে দেখিতে তারে 
হৃদয়ে ধরা কতই লুন্রর। মহান্ কিছু দেখিলেই হৃদয়কে স্পর্শ করে, হৃদয় 
অনন্তের ভাবে ভাবিত হয়। একদিকে নীল নিবিড় জলদ সদৃশ শৈলরাজি, আর 

অন্ত পার্থ ঘন করল মেঘমালা, তার মধ্যে টকিত তড়িতের ছুট। ছুটিতে প্রকৃতির 
সোণার পাড় যখন উজ্জ্ধ হইয় উঠে, না জানি তখন কতই সুন্দর হয়? রম্য 

চিত্রকূট গিরি আপন বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া আপন আবাস স্থানে মিশিবার 

জন্ত বন্ুধাতল ভেদ করতঃ সুসজ্জিত শৃঙ্গ বাছ সকল উদ্দে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নীল 

আকাশ বক্ষে আলিগন পৃর্বাক অক্ষ,ট ভাষ|য় কি যেন কি নিবেদন করিতেছে। 

কে বলে প্রকৃতি জড়? প্রকৃতির নির্জন খেলাঘরে একবার আড়ি পাতিয়! 

দেখিলে এ ভ্রম থুচিয়া যায়। নিভৃত বিজনে গ্ররুতি সঙ্গ বড় উপকার করে। 

চিন্ত পিশ।চ মুহূর্ডের জন্ত বিষয় সঙ্গ পরিহার করিয়৷ আপন উৎপত্তি স্থান স্পর্শ 

করিতে ছুটিয়৷ আসে। ৃ্ 

পর্বন্বপার্খে মন্দাকিনী পূর্ণ উচ্ছাঁসে কৌতুকময়ী। পুম্পিতদ্রমতট ফুল্ল 
উৎপল কুমুধ দামে সুসজ্জিত! ও শৈল ক্রোড় হইতে লুন্ঠিত। হইয়! “মন্দা” উল্মুত্তার 

নায় ছুটিয়া চলিয়াছে,গ্রকুতির ক্রে!ড়ে লালিত “মন্দা” শৈল.দেহে স্থান পাইয়! বাল্য 

টপলতা তাহাকে পরিবর্ধত করিয়াই তুলিয়াছে, প্রকৃতির নির্জন খেল! ঘরে খল 

খল. হাগ্যে চারিদিক গ্রমোদিত করিয়া 'শন্দা” বিপুল আননে ক্ষুদ্র! বালিবার সয় 

করতালি দিতে দিতে ছুটিযা ছুটিয়া, চলিয়াছে। “মন্দার, মুক্তার স্তায় নির্মল 
ঝারিতে শম দম সমদ্থিত কত কত পুণ্াত্ম! হাতা সিদ্ধগণ নিত্য স্স।ন সন্ধা! করিয়া 

থাকেন, বিচিত্র পুলিনশালিনী হংসপারসসেবিত! বাঁযু ক্রৌঞ্চে নিনাদিতা এই 
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নদী শত শত মুনিগণে নিষেবিত। | মুনি বাশীকি ভাবিতেছেন--কি সুর এই 

চিন্তকূুট। ফলে ফুলে এই গিরি কাননের কতই সমৃদ্ধি। আমার প্রাণময় সেই 

চির সুন্দর সীতারামের উপযুক্ত বাসস্থান এই খানেই হইবে। আর পার্খের 
পর্বতে থাকিবেন শ্রীলক্মণ। ্ 

আহা ! এই চিত্রকূটের আকাশ কত রমণীয় ! আকাশ তাহার প্রশান্ত গম্ভীর 
হৃদয় খানি জগতের উপর প্রসারিত করিয়। দিয়া যেন কোন দিব্য প্রেমের আকুল: 

আহ্বানে আহ্বান করিতেছে । আকাশের মহা আনন্দের আলিঙ্গন সুন্দর হইতে 
নুন্বরতর মধুর হইতে মধুরতর। এই জ্যোত্ম্ন|লিপ্ত| শারদীয়! রজনীর বিমল চক্র 

মণ্ডল আজ কতই সুন্দর দেখাইতেছে, শারদীয়! প্রকৃতির এই ভূবন ভূলানো! 
ভাব ও মাধুষ্য প্রাণে যেন এক নূতন ভাবের প্রেরণ! দিতেছে। | 

"নভঃ সমীক্্যাুধরৈ বিমুক্তং 

বিমুক্তবর্হাভরণ| বন্ধু 

প্রিয়ান্বরক্ত1 বিনিবৃত্তশোভা 

গতোৎসবা ধ্যানপরা মযূরাঃ |” 

মেধ নির্শক্ত আকাশ মণ্ডল দর্শনে ময়ুরগণ উৎসব বিহীন ও সৌনর্যরহিত 

হইয়! প্রিয়ার প্রতি অনাসক্তির জন্ত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া! ধ্যান মগ্প চিত্তে 

কানন মধো অবস্থিতি করিতেছে । ,. 

দ্রাব্রিঃ শশাঙ্কোদিত সৌম্যবস্ত)1 
তারাগণেন্সিলিত চারুনেত্র 

জ্যোন্নাং শতক প্রবরণ! বিভাতি 

নারীব শুকাঁং শুক সংবৃতাঙ্গি।” 

নিশাপতি রমণীয় মুখ স্বরূপ, নক্ষত্রগণ উন্মিলিত স্ত্রচারু নেত্র স্বরূপ এবং 
জ্যোতন। আবরণ বসন স্বরূপ হওয়ায়, নিশ| যেন শুভ্র বসনে আবৃত কায়া নারীর 

তায় প্রকাশ পাইতেছে। 4 

“নীলোতপল দল মাঃ শ্তামী কৃত! দিশে। দশ। 

বিমদাইব মাতাঃ শান্তবেগ!ঃ পয়ে।ধরা 21” 

নীলোৎগল দলের স্তার়, শ্তামবর্ণ গতি বিহীন মেঘসকল দশদিক হামীককত, | 

করিয়। মদশুন্ত মাতঙ্গগণের ন্তায় অবস্থিত হুইয়াছে। শৈল নদী আকাশ দিক 
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সকলেই যেন কি এক আনন্দোচ্ছাসে পরিপুর্ণ। সমীরণ সুখম্পর্শ, এমন সৌরভ 
পরিপুরিত মন্দানিল এমন প্রাণোন্মাদকারী সুখের স্পর্শ বুঝি এই শৈলগাত্রে 
আর কখন অনুভূত হয় নাই, সমস্ত লত! পাতা পুষ্প পল্লব যেনকাহার 
অভ্যর্থনার জন্ত নবীন শ্তাম শোভায় সজ্জিত হইয়! অপেক্ষা করিতেছে, এক 
অজানা সখের মত্ততায় বিভোর হইয়া! সকলের হৃদয়ে যেন এক সুর বাজিয়! 

**উঠিয়াছে। মুনি ভাবিতেছেন, এই শরৎকালের শারদশশী অতুলনীয় 
প্রক্কৃতি নগ্ন হইয়া আজ আপন ভাগ্ার খুলিয়৷ দিয়াছে, প্ররুতির এত 

, দৌনদরধ্যতা ইহা কি আমার সীতারাম অপেক্ষা সুন্দর হইবে? না-তাঁহা 

হইতে পারে না-সেই তো ইহাকে রমণীয় করিয়াছে, প্রকৃতি 
বাহার অস্তিত্বে গরীরসী ধীহার মহিমায় মহিমান্বিত যাহার অধিষ্ঠানে 

প্রকাশিত, যে সুন্দরের পসৌনরধ্যের কণাঙাত্র পাইয়া! প্রকৃতি এত সুশ্রী এই 
প্রকৃতি কর্তৃক নিত্য আলিঙ্গিত সে সুন্দর না: জানি আমার কতই সুন্দর! কিন্ত 
এ সুন্দরতা শুধু আজ বাহিরে হয় নাই, আঙ্গার অস্তরেও সৌন্দর্যের মধুময় ছনে। 
সঙ্গীত সুধা বিকীরণ করিতেছে, রূপে রসে শবে স্পর্শে শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে 
যেন কাহার অমৃত ভাগুারের রম বিতরণ করিতেছে, রবিকিরণে রক্তিমাভা- 

মিশ্রিত ভ্রমদূল শোভিনী বনরাজির শোভ! আজ অতি অপুর্ব, মেঘযুক্ত শরতের 
বালার্ক আজি কি আনন্দে আত্মহার! হইয়। জগংরে উদ্ভাসত করিতেছে। 

পার্বতীত় তরুগণ ন্ুমন্দ পবনে চালিত হইয় নিয়ত পুষ্পবর্ষণ করতঃ যেন 

কাহার অপেক্ষায় সকল স্থানেই পুষ্পশয্যা বিছাইয়াছে, কুন্গমপরাগ অন্বেষণ মুগ্ধ 
অলিবুন্দ যেন কাহার আগমনোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া! ভজন ছলে স্তব মুখরিত করিয়া 

তুলিতেছে। অনস্তের ভাবে ভরা হৃদয় মহা মুনি, সমস্তাৎ প্রসারিত অনস্ত আকাশ 

পানে চাহিয়। ভাবিতেছেন, কি ধাধু কি আকাশ কি রূপকি রস, সকলেই 

চতুর্দেক পরিব্যাপ্ত করিয়া যেন কি আনন্দ সমাচার আজ ঘোষণ] করিতেছে, 

কি ভাবে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আজ এত উৎফুল্ল? চিত্ত অত্যন্ত হর্ষ চঞ্চল? 

চির তৃধিত নয়ন আজ আকুল হুইয়! ধেন.কাহার রূপ দেখিতে উন্মন্ত হইয়াছে? 

গ্রতিক্ষণে যেন কাহার চরণের মধু মোহন নুপুরের মধুরগুঞ্জন ধ্বনি শ্রবণে 
পশিতেছে, আমার চিত্ত বলিতেছে, -আজ সে আসিবে, শুধু চিত্ত কেন? গমস্ত 
গ্রকৃতি উৎফুল্ল হইয়া তাহারই আগমন অপেক্ষা করিতেছে, ণকলে জানাইতে 

ঠা আজ মে আদিবে,। প্রতি মুহূর্তের অপেক্ষায় তক্ত আজ বড় ব্যাকুল। 

ঞ্সাণের ঠাকুরকে প্রাণে দেখি! প্রাণে রাখিয়৷ ভক্ত আত্মারাম হইয়। আত্মানন্দে 
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মগ্প থাকেন, প্রাণ পুম্পাঞলি বাঞ্ছিত টরণে অর্পণ করিয়া! ভাবনাময় রাজ্যে ভক্ত, 

গুরতই স্থির হইয়া যান, যে দেহেন্দ্িয় আছে কি নাই অনেক সমর অঙ্গুভব থাকে 

না, কিন্ত আপন আত্ম! গ্রকটরূপে, যখন তার প্রাণের শ্রাণময় দেবতা রমণীয় 
রূপে অবতীর্ণ হন, অপেঙ্গার সাধনায়, যখন তার আশাপথ চাহিয়া! চাহিয়া! 

আশার নির্দিষ্টকাল অতীত হয়, তখন তো তক্ আর স্থির থাকিতে পারে না, 

সে শুধু তার প্রাণায়ামের মধুর মুদ্তি দেখিবার জন্ত । 

রামান্ুগত প্রাণ ভরত একদিন বলিয়াছিলেন- রাম! সোমার আক্ঞামত 

. চস্চুদ্িশ বর্ষ তপস্থীর বেশে তোমার পাকার অধীনে থাকিয়া! তোমার রাজ্য আমি 

রক্ষণ করিব, কিন্তু ঠিক চতুঙ্দশ বর্ষ শেষে পঞ্চদশ বর্ষের প্রারন্ডে আশার নির্দিি 
কাল অতীত হইলে যদি তোমার দর্শন না পাই, তাহা! হইলে চা মহানলে+ 

প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জন করিব। 

এ যে সাধনা অস্তে সাধের অপেক্ষা, এ অপেক্ষ। ভক্তের বড়ই মধুর । হৃদয় 

গুহায় জ্যোতির অক্ষরে নামাক্কিত করিয়৷ সহজ যুগ যে নাম জপিয়া জপিয় দ্য 

আজ ব্রন্গর্ষধি কতদিনের কত আকুল আশার কত ব্যাকুপ আকাঙ্কায় প্রাণের 

ব্যক্ত ভাবে যে ভাবময়ের আঞ্ঈ।ধনা করিতে শতধারে প্রেমা্র বহিত, যে ন।ম 

রস আস্বাদন করিয়! বাহাজ্ঞান হারা মুনির অঙ্গ বঙ্গীকের স্ত.পে পরিণত হইয্বানছিল, 
সে নাষের নামীকে তিনি আজও দর্শন করেন নাই, কেবল ধ্যান দ্বারা আবগন্ঠ 

. হইয়াছেন তাহার রচিত রামায়ণ সত্য করিতে তপন্যর পূর্ণ সিদ্ধ ফলশ্রীহত্তে 
লইয়! ভক্তাধীন চিত্রকূটে আসিবেন, সহস্র যুগ বখন মুনি বালীকি নামে সমাহিত- 

ছিলেন মুনি বাশ্ীকির প্রথণে কোনস্পন্দনই .ছিল না, কিন্তু এই ২৭ ঘৎসর 

চিত্রকূটে অপেক্ষার সাধনা সাধিতে ২৭ কল্প অনে হইক্নাছে, আজ সেই আশার 

নির্দিষ্ট কাল অতীত, ভক্ত ব্যাকুল প্রাণে ইষ্ট চরণে প্রাণের করুণ নিবেদন 

করিতেছে-_ 

ওগো অন্ত করুণাধার! যদি আপনি আলিয়া অসীম কুপাদানে এই 

অবিচ্ঠান্ধ সাধনহীন মহাপাপী লম্পটকে উদ্ধার ন! করিতে, যদি আপনার নাম 

আপনি গুনাইয়! নাম রসে না! ডুবাইয়া দিতে, তবে কে জানিত তোমার নাগ 
মহিমা? কেজানিত তুমি পাপীতাপী সকলের বদ্ধুট কে জানিত তুঙ্ি 
একাধারে জীবের গতি ভর্তা প্র ছুহদ ? মোহমদে অভ হইয়| প্রীক্কৃতির গুগঙ্গে 

নাঁচিতে ২ ধখন পাপ পঞ্নোধির অতল গুলে নিমজ্জিত হইতেছিলাম, সৌদি! 
সেই মহাপুরুষ রূপে আপনি জালিয়৷ যেখন বমাগ পাশের বোঝা লাগাই 

৪৪ 
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চ'ক্ষের জল মুছাইয়। প্র।ণের হাসি ফুটাইয়। নাম দিয়! রক্ষা করিয়াছিল, আজ 

একবর তেষনি করিয়! এল । আমি যে পিপাঁসিত অস্তুরে তৃষিত চাতকের মনত 
তোমারই আশাপথ চাহিয় আছি, এ দাঁপের অনন্ত তৃষ্ণ! মিটাইতে একবার 

দেখ! দ[ও। আজ আমি শুভাশুভ সকল কর্মফল তোমার চরণে অর্পন করিয়। 
শুধু ওই মকরন্দ শীতল নুধ।ময় নামের অক্ষর ছুটি লইয়া নামে স্থিতিলাভ করিব 
এই বাসন! । 

লুকাচুরি খেলাই তার স্বভীব। আপন অঙ্গ জ্যোতিতে স্থাবর জঙ্গম তাবৎ 

বিশ্ব সকলকে প্রকাশ করিয়! 'তার জগৎ রূপ থেলাঘরে সে লুকিয়ে থাকতেই 
ভালবাসে, দেখ! তারে সহজে যায় না, সে আপনি আনিয়! ধর! না দিলে 

.স্কারে ধরা বড়ই ছুঃসাধ্য। স্বাধীন পুক্লষ সে, সে কাহারও অধীন নয়, 

কেবল মাত্র ভক্তের অধীন, ভক্ত ডাকিলে আর সে লুকাইয়া থাকিতে 
পারে ন!, ভক্তের মন মাধুর্য গড়া মধুর রূপে তখন ভক্তকে দেখা দেন। 

বিশ্বব্যাপী আবার অতি সুক্মাতি হুক্ম পরম পুরুষ ধিনি, যোগী চিত্তগতি দিয়াও 
ধাহাকে ধরিতে পারে না ভক্তের প্রেম ভক্তিতে তিনি আপনি আপিয়! ধর! দেন। 

ভক্তের কাতর প্রাণের আহ্বানে, অকম্পিত চৈতন্য সাগরে ও স্পন্দন উঠিয়াছে 
পিতৃসত্য  পালনার্থে ভগবান বনে আসিয়া গুহক মিলনের পর তিনি ভরদ্বাজ 

আশ্রমে আসিয়াছেন, কিন্তু কাহাকে দেখিতে যেন ভগবান ব্যাকুল হইয়াছেন, 

তিনি' একরাত্বি তথায় অবস্থান করয়া__ 

. প্প্রাতঃরুথায় যমুনামুত্তিধ্য মুনিদরিকৈ£” 
প্রাতঃকালে মুনি কুমার কৃত ভেলক যোগে যমুন1 পার হইয়া, চিত্রকুটে 

বান্মীকির আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। 

€॥ ২ ) 

ভক্তের মানস মন্দির 

চিত্রকূটে গিরিসানুতলে মুনি বান্মীকি ধ্যানে নিমগ্প। প্রবল আসক্তির 

সহিত যে যাহাকে চিত্ত! করে, সে তাহার কাছে স্থুলে আসিবার পূর্বেই সুশ্দেহে 
আগমন কবে, ভাবনার চক্ষে দে তখন ঠিক প্রত্যক্ষ মতই দেখিতে পায়। মুনি 

বান্মীকির দৃষ্টি এক অতি রমণীয় সীাশূন্ত বিদ্দুমধাবর্তী মণিওপমাঝে 
“পর্ব শোভ। সম্পর্ন পরম পুরুষের ্্রীচরখে আবন্ধ। ভক্ত আপন: কুটস্থে চিত্রিত 

'জানস মন্দিরে ডূবিয কি ছেখিতেছেন ? 
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এক অতি পূর্ব মানস সরোবরের মধ্যে সপ্তাবরণ শোভিত বুত্বভৃষিত 
মণিমাণিকা বিগড়িত মানস মন্দির । মন্দিরের চারিটি দ্বার ইন্দ্রনীল মহীনীল, 
পদ্মরাগাদি নির্মিত তোরণঘ্ারে মুক্তাহার বিলম্বিত, বজ্রভিত্তি বিনিশ্মিত মন্দির 
সহত্র ক্ষটিক স্তত্ত সংযুক্ত, রৈলোকোর সারহত বন্তপ্ধারা এই রম্য মন্দির 
লুশোভিত, মন্দিরের শিখরদেশ মণিমাণিক্য শোভিত হেমকুভ্তযুক্ত মন্দিরের 

চারিধারে মন্দার পারিজাত কত সন্তান কত হরিচন্দন বৃক্ষ, রমণীয় বনভূমিতে 
কত হংস কোকিল ময়ুর. সারিকা শুকবুনদ সর্বদা! আনন্দ ধবনি করিতেছে, মানপ 

সরোবরটি মণিবদ্ধ সোপান যুক্ত উহার নির্মল বারিতে শ্বেত নীল লোহিত কত 
বর্ণের প্রস্ফুটিত কমল শোভা! পাইতেছে, মন্দির অভ্যন্তরে রমা দিব্য রদ্ব বিনির্িত 
বেদিক!, কল্প পাদপছায়ায় বিস্তৃত বেদিকার উপরে দিব্য রত্ব কাঞ্চন নির্শিত 

ইন্রনীলাদি নবরত্ব খচিত মনোহর সিংহালন, ব্রহ্গ! ইন্ছাদি ত্রিদশ সেব্যমান 
শ্রীভগবান সীতার সহিত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট । 

“অনুগ্রহাখ্য"হৃৎস্থেন্দু ুচকস্মিত চক্ত্রিকঃ 

করুণারস সম্পূনে। বিশালোৎপল লোচনঃ।” 

ভক্তানুগ্রহ রূপ হৃদয়স্থ শশধরের শুভ চন্দ্রিকা সদৃশ, মধুর হস্তে তাছার' 

মধুরানন প্রস্দুটিত। ইহার পরে 'ভাবরণ দেবতাগণ। 
প্রথম আবরণে, রামপাদ প্রিয়া বিভূতিদ।, খদ্ধিদা শ্যাম কাস্তিমতী কাস্ত। 

বিমলাদি সখীবুন্দ ইহার।-- 

“রামরম। রামরতা রামনাঁম পরায়ণ। 

জানকী লক্ষণভিজ্ঞ। জানকী পাদ সেবিকা । দু ূ 

কেহ বা বীণাঁবাদন করিতেছেন, কেহ দুদ াঙজাইতেছেন, কেহ ব| গান 

করিতেছেন, কেহ ব-- 

শ্রীরাম চন্্ন্ত মুখ পদ্কজং তাখ্ব,লং চর্বনং চক্রে” 

: দ্বিতীয়াবরণে, অনিমাদি বিভূতি সমূহ। তৃতীয় আবরণে, ধ্যান পরায়ণ।, 
সর্বাতরণ ভৃষিত। বেদমাত| গায়ত্রী চারিবেদ অষ্টাদশ পুরাণ সংহিতা আগম, ই 

"সম্ত মূর্তি ধরিয়া বিরা্মানা। চতুর্থাবরণে, ত্রচ্ধাদি সত শ্রীরাম চক্্ীকৈ ধ্যান, 
করিতেছেন, সেখানে বক্ষ শস্তু আদিত্যগণ বন্থগণ সাধা মরুদগন সিল্ধ, 
গন্ধর্বগণ-_্ধ্যায়স্তী শাস্তং চতুর্থাবরণে স্থিত” -গঞ্চমাবরণে, দিবাদেহধারী 
দিবারশধারিণ। গঞ্গাদি নদী, সপ্রমবরণে দিব্যদেহধারী মুনীশ্বরগণ। ষষ্টাবরণে . 



৩২৬ উতসব। 

কুপ্রীব হনুখানারদি কপীশ্বরগণ, সরুলেই রামানন্দে রসোৎম্থক, সেখানে কত 

টা কর্ব,রবৃনা, মঞ্তাবরণ মধ্যে-_ 

- *জানকি জানি: মখিভিঃ মহিতে। হরি 

লিংহাসনে রাজমানঃ সর্বেষাং পুরত্ঃ স্কিতঃ1” 

আহা ? এইতো ভক্তের মানস মন্দির? এই কুটস্থ বিহারি হৃদ মন্দিরের 

দেবতাকে দর্শন করিলে আর কি কোন ছ্ুঃখ থাকে? দ্ধ চন্দ্রে।ভ্াসিত মণি- 

মাণিক্য খচিত এই মন্দির, এখানে আমিলে সকল স্তাপ নিভিয়! সব যন্ত্রণা 

জুড়াইয়! যায়, ত্রিতাপের জাল! থাকে না, কি এক অমৃতরদে অবগাহন করিয়া! 

প্রাণ যেন বিশুদ্ধ রামানন্দে ভরিয়া! যায়। দেছই দেবালয়-__- দেবতা আছেন বলিয়াই 
এই বিষ্টাভাড এত রমণীয়। সকলের হ্ৃপ্য়েই এই দেব মন্দির অবস্থিত, এই 

শাস্তিধামে গমন করিতে তে। পরিশ্রম বা পথশ্রম কিছুই হয়না, শুধুই ভাবনা, 

জীব তো ভাবন। মঃত্রেই তার প্রাণের দেকগ্ভার দর্শন পাইতে পরে, কিস্ত সে 

কেমন ভাবন| ? বা কেমন দেখ! ? ভক্ত গাহিষ্াছেন “তারে দেখনি যদি" 

নয়ন ভরে এ ছুটি চোখ কর্রে কাণ।” সব দেখ! মুছিয়। গিয়া যখন বাসুদেব 

সর্বমিতি গুধু তার দেখাই থাকে, তখনই সে দেখা দেয়। ,কম্তরী গন্ধে উন্াত্ 
মুগের মত মামাদের চঞ্চল চিত্তটাও বুঝি তারই অঙ্গ গন্ধে আকুল হইয়৷ এখানে, 

দেখানে ঘুড়িঘ। মবে ? হৃদয়ের রাঞজা তে! অন্তর মন আলোকিত করিয়া, 
অন্তরেই অনস্থিত, শত সংস্ক।রাবদ্ধ জীবের চিন্ত একবারও অন্তরে চায় ন।, চিত্ত 

অন্তমুখী হইয়। ছদয় পটে দৃষ্টি করিলেই তো সেই অরূপের রসঘন 
অপরূপ রূপ মাধুরী আক! দেখিয়। পরিপূর্ণ হইতে পারে। তাই বরি-__ 
এস এস তাপিত অন্ধ অনাথ আতুর, এস এস হুঃঘী দীন পাপীতাপী, আমর! 

সকলেই দেব দর্শনে যাত্র! করি। দেছ রূপ দেবালয়েই সেই দেবতার নিবান। 

প্রাণময় দেবতার চরণ কমল গন্ধে উদ্মন্ত হই! কস্তরী ভ্রমে আর এখানে সেখানে 
কোথায় ধাবিত হই? একব।র হৃদি রত্বাকরের মাঝে ডুবিয়া এস এস যত্ব করিয়া 
সেই অমূল্য রদ্ধ আহরণ করি, সেই মনোমনন মন্দিরে মার্তও মণ্ডল মধ্যে কমল 
কুজে হাদয় রত সিং ংহাঁসনে দয় -বিহারির রাঙা পদধুগে পুটাইয়! সকল যন্ত্রণার 

অবনান করি। এস এস গুরুবাকো একা করিয়া আমাদের বিষয় জম্পটর 

চিন্তটাকে শ্রীতগব।নের শ্লীচর সযোগ্ে বীধিয়। ভাবনার সাহাযো 'ভাঁবনাময় 

দেখে তাষ রাজো গমন ' 'করিয়। তাপিত প্রাণের জাল! ভঁড়াই, দি এই তযনকর 
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হইতে মুক্ত হইতে চাও, যদি লয় বিক্ষেপের অবস্থা অতিক্রম করিয়! চিরদিনের 

জন্ত কেহ শাস্তি সরোবরে ড্রবিয়! থাকিতে চাঁও, তবে এস এস ভাবনায় ভাবময়কে 

আন্বাদন করি, ভাবনাই সাধন।র অঙ্গ, ভাবনায় ভগবান লাত হয়, ভাবনায় 
তৰরোগ দূর হয়। শ্রীভগবান শ্রীগীতায় বলিয়াছেন 

" *্নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ স্থুখম্” 

ডাবনাহীনের শাস্তি নাই, আর অশান্ত অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণাযুক্ত চিত্তে নখ 

কোথায়? 

সমস্ত দুঃখ অনর্থের মূল কারণই বিষয় ভাবন।--ইহা জানিয়া বিষয়ভীত মন 
ধখন বিচারবান হইয়। ভাবন1 করে, 

«আহে ! চতুর চোরের মত বিষম বিষয় অরি আমাদের ভাব দর্বন্থব বিবেক রত্ব 

চুরি করিয়। নিরস্র আমার চিত্বকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, এই অনিত্যি ছুঃখময় 

জগতে আমার আস্থার বস্ত আর কি থাকিতে পারে? এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ? 

অধ্ুনিধির বুদবুদ মত দেখিতে দেখিতে নষ্ট হয় এই জীবন? “ইদং মত্তাঙ্গনা 

পাঙ্গ তঙ্গ লোলঞ্চ জীবিতম” যৌবনে।ননন্ত। কামিনীর অপাঙ্গ ভঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত 

চপল । 

পন ধনানি ন মিত্রানি ন সুখানি ন বাদ্ধবাঃ 
শরবস্তি পরিত্রাতুং কালেন! কালিতং পুনম্।” 

এখানে ধন মিত্র স্থুখ বান্ধব কেহই পরিত্রাণ করিতে পারে না, মানুষ কালের 

করাল কবলে সর্বদাই পড়ি আছে, এখানে ইষ্টপুত্রের মিলনতো৷ কাল 

সমুদ্রের তৃণগুচ্ছের মত? এখনকার সম্পদতে। দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া 

যায়। যৌবন ফুলের মত দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়ে, “সম্পদঃ স্বপ্ন সংকাশ! 

যৌবনং কুম্ুমোপমং* অতএব, পন মে মনোরম|ঃ কাম! ন চ রম্য! বিভৃতয়ঃ” 

কাম, আমার আর মনোরম নহে, উশবর্ষ্য সকল আমার কাছে আর রমণীয় নগ। 

বিষয় মদিরা পমে আর আমি উন্মন্ত হইয়! গভীর কাম সাগরে ডূবিয়! চৌরাশী 

লক্ষ গার উনুন্ত করিব না, এস এপ বিষয় ভাবন। দূর করিবার জন্ত €বরাগ্যযুক 

চিত্তে সর্বদা ঈশ্বর ভাবন! লই! থাকি, কাতর হই! তাহারই কাছে শক্তি ভিক্ষা 

করি, আদার ভাবনা রাজ্যে আপিয়৷ তিনিই তখন আমার বিষয় লম্পট চিত্তটাকে 

তাহার ভাবে ভাবিত করিবেন। - 



৩১৮ . উত্সব 

তাই .বলিতেছিলাম_-আহারে বিছারে শরনে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে সর্বদা 
ভগবানের ভাবনা লইয়! থাকিলেই স্বভাব চঞ্চল চিত্ত শান্ত হইয়! তাহাতে যুক্ত 

হুইবে। ভাবগ্রাহী ঠাকুর। ভক্তের ভাবটুকু মাত্র তার গ্রহণীয়, ভক্ত ভাব 
করিয়। ডাকিলে ভাবময় ঠাকুর আর না দেখা দিয়! থাকিতে পারেন না। 

ধ্যান মগ্র মহামুনির শান্ত চিন্ত সরসতাগ্স বিকীর্ণ হইয়া গিগ্লাছে। 

(৩) 

অপেক্ষার মিলন । 

রস স্বরূপিণী সরসবতী মা তুমি ? তুমি জিছ্বাগ্রে না নসিলে কে কনে ভাবের 
কথ। ভাবে বলিয়া আপনার ভরিত প্রাণে জগতকে পুর্ণ করিতে পারে? কে 

কবে মধুর ভাষায় প্রকাশ করিতে পাবে ? 

ভক্ত হৃদয় শতদল বানিনী উপনিষদ উদ্যান কেলীকলকণ্ঠি বীণাস্বাদন উল্লাস 
পর1 সঙ্গীত মাতৃক! তখন আপন বনঙ্কৃতা বীণ! গুঞ্জনে মধুময় প্রণব বঙ্কীর তুলিয়! 
ভক্ত হৃদয়কে নাচাইয়! তুলিলেন। | 

গুরুগন্ভীর প্রণন ধ্বনিতে তপোবন বস্তি হইয়। উঠিল, শব্ধ তরঙ্গের তালে 

তালে অফুরন্ত মধুভাগ্ড হইতে মধুক্ষরণ হইতে লাগিপ, দেখিতে দেখিতে বায়ু 

তরঙ্গের সহুত শব্দ তরঙ্গের ঘ।ত প্রতিঘাতে ভু ভূবিঃ স্ব ত্রিলোক মধুময় হইয়া 
উঠিল, আকাশ মধুমর, বাঘু মধুময়, পৃথিবী মধুময়, সরিৎ মধুময়, সাগর মধুময়, 
ভূধর মধুময়, চন্্র হ্রধ্য মধুময়, দিগ দিগন্ত মধুময়, অনস্ত কোটি বিশ্ব ব্রদ্মাও 
মধুময় হইয়। উঠিল । 

বালসিকি দেখিলেন-_অন্তর্জেযাতি ভাসিত কুটস্থ দর্পণে প্রতিবিদ্থিত মুস্তি 

বিশ্বাকারে ঘণীভূত হইয়! ভান্থুকোটি প্রতীকাশ চন্দ্রকোটি সুশীতল, সেই বিরাট 
পুরুষ যেন তাহার কাতর আহ্বানে স্থির থাকিতে ন! পারিয| জ্যোতির্শয় মুক্তিতে. 
উজ্জল হইকা দীড়াইয়াছেন। মুনি বাঝীকি তখন তক্তি উচ্ছ(সিত অস্তরে বিভোর 

হইয়া বেদগানে ইষ্টস্ততি করিতে লাগিলেন । 
7 (ক্রমশঃ) 



 অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেরী। | 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 

ঙলন্বাতন পর্ষ্ধ ছ্ল্পস্ম অন্যান 

নবন্বাসেল পরও লিন । 

জহ জর রাম-চরণ চলি জাহি। তিন সমান অমরাবতী নাহা॥ 

পুণাপুঞ্জ মণ্ড নিকট নিবাসী। তিনহি সরাহত স্থুরপুরবাসী ॥ 

যে ভরি নয়ন বিলোকহি' রামহি'। সীতা! লক্ষ্মণ সহিত ঘন শ্যামহি ॥ 

যে সর সরিত রাম অবগাহহছি। তিনহি' দেব সরিত সরাহ্হ্ি॥ 
যে হি তরুতর প্রভু বৈঠহি জাই। করহ্ঠি বিবুধতরু তাস বড়াই ॥ 

পরশি রাম পদপস্ম পরাগ! । মানতি ভূমি ভুরি নিজভাগা ৷ 

তুলসী দাস 

যেখানে যেখানে রঘুনাথের চরণ পড়িতেছে ইন্দ্রভুবন অমরানতীও তন্তুল্য নছে। 
পথনিবাপী লোক সকলও বড় পুৃণ্যাত্মা, দেবতাগণও তাহাদের প্রশংসা! 
করিতেছেন। কত পুণ্য তাহাদের ধাহারা নয়ন ভরিয়া সীতাও লক্ষণের সহিত 

ঘনশ্তাম রামকে দেখিতেছেন। যে সরোবটর ও নদীতে রঘুন|থ ন্নান করিতেছেন, 
মানস সরোবর এবং গঙ্গাও তাহাদের প্রসংসা করেন। যে তরুতলে যাইয়া প্রভূ 
উপবেশন করেন কল্পতরুও তাহার প্রশংসা করে। রঘুনাথের চরণকমলরেণু 

স্পর্শে পৃথিবীও আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করেন। | 
আশ্রমে রাত্রিবা করিয়া রাজপুত্রদঘয় সীতার সহিত প্রভাতে মহর্ষিকে 

অভিবাদন করিয়! চিত্রকূটে যাইবার নিমিত্ত উদ্ভত হইলেন। পিতা যেমন ওরস 
পুত্রকে স্থানান্তরে পাঠাইবার সময় স্বস্ত্য়ন করেন মহর্ধিও সেইরূপ করিলেন। 
মহামুনি তখন চিত্রকূট যাইবার পথ নির্দেশ করিলেন । - গঙ্গ। যমুনার সঙ্গম তীর্থে 

গিয। রাম তুমি বিপরীত বাহিণী কালিন্দীর তীরে তীরে যাইবে। কিয়নদ.র যাইয়া 

যমুনাতীরে লোকগমন!গমন চিহ্লে অঙ্কিত এক তীর্থ পাইবে। সেখানে ভেলা দ্বার! 

নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্তাম নামে এক অক্ষত হরিৎ বর্ণ" সর্ণপমন্থিত, 

সিদ্ধ সেবিত, বিবিধ বৃক্ষ পরিবৃত বটবুক্ষ আছে। গমন কালে সীতা যেন 
কতাঞ্জলিপুটে প্রবৃক্ষকে প্রণীম করেন। এ বৃক্ষতলে উপবেশন কর বা উহ! 

অতিক্রম কর ওখান হইতে এক ক্রোশ গমন করিলে রাম তুমি লল্লকী 



৩২৪ উৎসব 

(বাবল! গাছ । ও বদরী (কুল) বৃক্ষ সমন্বিত যমুনাতীরবর্তী বন্য বৃক্ষ পরিব্যাপ্ত 

নীল বর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে চিত্রকটে আমার গুরু ভগবান বান্নীকি 
আছেন। | 

“ স পন্থ! শ্চিত্রকূটপ্য গতঙা বহুশোময়! । * 
চিত্রকূটের এ পথ; আমি বহুবার &ঁ পথ দিয়া গিয়াছি। শী পথ বালুকাময় 

কণ্টক পাধানাদি রছিত অতি কোমল এবং ত্র পথে বনাগ্রি নাই। 

পথ নির্দেশ করিয়া মহর্ষি ফিরিলেন এবং রাম তাহাকে আভবাদন 

করিয়া বিদায় দিলেন । তখন রাম লক্ষণকে বলিলেন, জক্মণ ! মুনি যে আনাদ্দিগকে 

এইরূপ অন্থুকম্পা৷ করিলেন নিশ্চয়ই আমাদের অনেক পুণ্য আছে। সীতাকে অগ্রে 

লইয়! রাম ও লক্ষণ কালিন্দীর তীরের দিকে চলিলেন। 
সীত! রাম লক্ষণ যে পথে চলিতেছেন সেইপথ কোথ1ও বনের মধ্য দিয়া 

গিগ্লাছে কোথাও ব৷ গ্রামের নিকট দিয়া গিয়াছে । মহর্ষি ভরদ্বাঞ্জের আশ্রমে বনু 
মুনি খষি আসলেন, বহু গ্রাম্য লোকও আঙিয়াছিল। সীতা রাম লক্ষণের বন 

গমন সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। গ্রামের নিকট দিয়া যখন তাহার! 
গমন করেন তখন সমুস্ত নরনারী তাহাদিগকে দেখিবার জন্ত ছুটিয়া আসিল। 
আহা | ইহাদেরই বুঝি জন্মফল সফল হইল।. যে দেখে সেই আর ফিরিতে 
চায়ন। শ্ীভগবান বহুরপে বুঝাইস্জ! বিদায় করিতেছেন আর তাহারা রাম শরীরের 
মত শ্যাম, যমুনার জণে স্নান করিয় নয়ন ভরিয়া রূপ লইয়! বাড়ী ফিরিতেছে। 

কিন্তু শ্রীভগবান কয়জনকে ফিরাইবেন। যমুনা তীর বাসী নার নারী যাহার] 
শুনিতেছে, তাহার! সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া দৌড়িয় আসিতেছে রামরূপ 
দেখিতে কত নারী পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিল 

তে পিতুমাতু কহৌ সথি কৈসে। 
জিন পাঠায়ে বন বালক এ দে॥ 

আহা! বল সথিঃ ইহাদের পিত| মাতাই বা কেমন? কেমন করিয়। এমন 

বালককে বনে পাঠাইল? কত গ্রাম্য লোক সজল নয়নে বলিতে লাগিল: 
. -অগম পথ গিরি কানন ভারি। 

চেহি মহ সাথ-নারী সুকুমারী ॥ 

তুর্গম পথে, কত গিরি নদী- তোমর! যাইবে কিরূপে? আর সঙ্গে সুকুমারী 
ননীর পুতুলী। বনে কত বন্ত হম্তী কত সিংহ ব্যাপ্ত ফিরিতেছে। আজ 
দাও আমর! সঙ্গে যাই। ভগবান -কাহাকেও সঙ্গে লইতেছেন না। আহা ! 
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ইহার! সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইগ়াছে। : বুঝুক আর মা বুযুক-- ইহাদের প্রাণ 
সেবা ফরিতে যায়। ফেছ বটবৃক্ষের ছাম়াতে কোমল পত্েধ শধা। করিঝ। 

বলিঙেছে আহা! তোমাদের কত ক .হইতেছে। অই আমরা শযা 

করিয়াছি এখানে কতক্ষণ বিশ্রাম কর। - কেহ কলস ভরিয়া জঙা আনিষ্জা 
দিতেছে, ইহাে পাদ প্রক্ষালন কর আচমন কর।. ভগবান কপার ফুর্তি) বড়ই 

দীন দয়াল। বিশেষ, জানকীকে পরশ্রাস্ত দেখিয়া বট বৃক্ষের ছায়ায় কতঙ্গণ 

উপষেশন করিলেন। লোকের নয়ন ভান্ুপম রগ সৌন্দর্যে লুক্ধ ত্ইব' 
অনিমিধে চাহিয়া রহিল আর রামচগ্জ্রের সুথচন্ত্রের সুধাপান আশে চকোরেছ, 

মত আশে পাশে যেন "ঘুরি লাল। ফেহ ফেহ- াজধানীতে -যাসকে- 

দেখিয়াছিল- দেখিয়াছিল 

গত্রিভুবন কমনং তমাল বর্ণ, রবিকর*গৌর, বার: দধানে। বপু-রলক- 

কুলাবৃতা নমাজে” ত্রিভূবন মধ্যে কমনীয় নবীন তমালের মত বর্ণ আহ11 তখন স্্বা 

কিরণের স্তায় উজ্জল উৎকৃষ্ট বসনে ছুন্র দেখাইয়া ছিল। আজ এই তরুণ 
তমাল বর্ণ পুরুষ বন্ধল পরিধান করিয়াও কত নুন্দার। তখনকার সেই অলক. 
কুলাবৃত বদন মণ্ডল আজ মন্তকে জটাধারণ করিয়!ও কত সুন্দর দেথাইতৈছৈ। 

শরৎ শশীর মত মুখ মঞ্জল কপালে বিশ্ব বিন স্বেদকণা--আহী! দেখিলে 
কেনা দে'হিত হ়.? 

নরণি না জাই মনোহর জোরী। 

শোভা বছতি মোরি মতী ঘোরী ॥ সু. 2 

রাম লক্ষণ সিয় সুন্দর তাই। সব চিত বহি মন বুধি চিত লাই । গোস্বামী 
বলিতেছেন--এই অতি মনোহর সীতারামের রূপ ধর্ণন। কর! যায় ন1--রাপের 

শোভা জনস্ত কিদ্ত আমার বর্ণন| করিবার শক্ষি অতি অ্টা। লোক মল রাম 

লক্ষণ সীতার অপরূপ সৌন্দধ্য মন বুদ্ধি চিত লাগাইয়া. দেখিতে লাগল । প্রেম 

পিপাসা বাড়িয়। যায়-তৃপ্তি ত হয়লা। মৃগী ও মুগ অগ্নি শিখা দেখিয়া যেমন 

ছয় সেইরূপ হইতে লাগিল । ন্ 
আর সীতার অপরূপ রূপ লাবণ্য মুগ্ধ হইয়া কত পথিক বধু আসিয়া কত 

কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । হমুমন্াটক 'একটি-ল্লোকে সীতার মাধুরী 
যাহা রর করিয়াছেন তাহা কাহার ন! চিত্ত আকর্ষণ করে ! : 

পথি পথিক-বধূভিঃ সাদরং পৃচ্ছামানা 
ফুবলয়দল নীল: কোহ্য়মার্যো তবেতি। 

৪৯ | 
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,. ন্থিতবিক স্তি গণ্ডং ভ্রীড় বিন্রাস্তনেত্রং 
মুখমবনময়স্তী স্পষ্টমাচষ্ট সীতা ॥ 

পথে” পথকবধূগণ আদর করিয়া ীতাকে জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেম আধে! 

এই থে নীল কমল দলের হ্যায় কর্ণাস্ত দীর্ঘ নয়ন--এই পুরুষ তোমার কে? 
ঈীষৎ হান্তে সীতার গণ্যসথল কুছ্ুম বর্ণ হইয়। উঠিল, লঙ্জায় নেত্রতবয় বিভ্রান্ত হইল। 

সীতা মুখ অবনত করিলেন। ইছাতে স্পষ্টই লীতা দেখাইলেন ইনি কে। মীতার 
মস্থণ চরণ' কমল কুশ কণ্টক পূর্ণ পথে চলিতে পারে না--পথিক বধূগণ ইহ! 
দেখিয়া নান! প্রকার শিক্ষ।:দিয়!' অশ্রুগর্ত লোচনে বিদান্স গ্রহণ করিল । এই 

বিষয়ে এত লিখিবার আবহক কি? গোস্বামী প্রভু উত্তর দিলেন 1. 

অজ জাহৃউর স্থপনেহু কাউ। 

ব্সহি লষগ সিয় রাম বটাউ । 

| রা ধাম পথ পাইছি সোই। 

| পথ গাব কহ মুনি কোই। 

“বাহার: হয়ে স্বপ্ন কালেও.. পথিক সীতা রাম লক্ষণ__বাস করেন 

তিনি নায়াদে রাম ধামে গমন করেন- সে ধামে কদাচিৎ কখন কোন কোন 

মুনি যাইতে পারেন । আনন! এই পথিক রম লক্ষণ সীতার চিত্র তোমার 

হৃদয়ে? দেখ নাকি হয়? :: টি কি 
রাম সীভ। ও লক্ষণ ক্রমে যমুনার নিকটে আসিলেন। নদীতে নৌকা নাই। 

ভগবান শো তন্থিনী যমুনা পার হইবেন কিরূপে ভাবিতে লাগিলেন । মহধিব কথ। 

স্মরণ হইল । তখন লঙ্গাণ বন হইতে বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন ।. 
একপ্রকার কঠিন তৃণ মুল দিয়! কাষ্ঠ সমূহ বন্ধন কর! হুইল। বৃহৎ ভেল৷ প্রস্তত 

হইল। মহাবল লক্ষণ বেতস শাখ। ও জন্থুশাখা দ্বার! সীতার বসিবার জন্ত 

সধাসন প্রত্ত 'করিণেন। লক্মীর স্টার অচিস্তা গ্রভাবা ঈষৎ লঙ্জমান! প্রিয় . 

দযলিতাকে রাম প্রথমে প্রবে উঠাইজ্নে--রামের কণ্ঠ লগ্ন! সীতাকে তখন কেমন 

দেখাইল ? ' নীলগিরির বক্ষে সুবর্ণ গিরিস্৮কেমন দেখায়? মা আমার লজ্জায় 

বিভ্রান্ত নয়না।, আর ঠাকুর ? আহা! ইহা ধ্যানের বস্ত। ভগবান্ বান্সীকি 
ইছা! হইতে দেখিয়। ভিথিয়াছেন। : তুমি ত নিজে না দেখিয়াও লোকের মুখেই 

গুনিয়া কত কথ বিশ্বাস বর। ইহা না হয় ভগবান্ বাশ্মীকির দেখায় বিশ্বাস 
করিলে--করিয়৷ এই দৃণ্ঠ হৃদয়ে আনিয়া ধ্যান করিতে করিতে সীতারাম মীতারাম 
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নাম জপ অভ্যাম করিতে থাকিলে ? দেখ ন। করিয়া! কি হয়? মায়ের জাম।র 
অনুগ্রহ পাও কিন!? নিশ্চয়ই পাইবে । এই চিন্তায় সংসার চিন্তা থাকিবেন।। 

স্টুত। রামের ভাবনায় হৃদয় ভরিত হইয়। যাইবে । এই ত খাষি গদর্শিত লুপায 1 

তোমার আমার মত নষ্ট বুদ্ধির জন্ট ইহাই তাহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
সীতা সুখামনে উড়ুপের উপরে বসিলেন। পা্গে মায়ের বসন ভূষণাধার 

ছ।গ চণ্ম নির্মিত পেটক রাখা হইল গার খনিত্র ও. থাকিল। রম লক্ষণ পরে 
ভেলায় চড়িলেন এবং বহিত্র লইয়া প্রীত মনে সাবধানে ন্দী বাহিয়। চলিলেন। 
প্ধ যমুনার মধ্য জলে আদিল। সীতা! কালিন্দীকে প্রণাম, করিয়। গ্রার্থন। করিতে 

লাগিলেন। অংশুমতী জগন্মাতার কাছে জীবস্ত। কালিন্দী প্রার্থনা না নিবেন 

কেন? তুমি আমি মায়ের চক্ষে যদি জগতের সর্বত্র জীবন্ম দেবতাকে দেখাতে 

শিখি তবে কি ভআম।দেব গতি হইবে না?. শীত বলিতে লাগিলেন. 

স্বস্তি দেনি তরামি ত্বাং পারয়েক্ছে পতিব্রতস্। 

মক্ষেত্বাং গো হজে স্থরঘট শতেন চ ॥ 

ব্তি গ্রত্যাগতে রামে পুরী মিক্ষাকু পালিতাম | 

কণলিন্বী মথ সীতা সু. ফ।চম।ন। লতাগ্লি; ॥ 

দেবি-মনুনে ! তোমাকে আমি. পার হইতেছি তুমি আমার মঙ্গল.কর। 
মামার পরত তাহার এই চতুদ্দশ বর্ষ বনবাস ব্রত যেন মমাপন করিতে পারেন] 

মেন আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে ইচ্ষাকু পালিতা অসে!ধ্যা পুরীতে ফেরিতে 

পরেন। আমি অযোধ্যায় ফিরি] আমিয়। সহল্র.গে। ও শত কলস নুর! দিয়া, 

তোমার পুঁজ! দিব । দেবি! মঙ্গল কর। সীতা কৃতাগ্জলি পুটে কালিন্দীর নিরুট, 
ইহাই গ্রার্থন| করিলেন । ভদ্ের নিকটে 'মাকাশ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, মানব 

হৃদয়ের মত জীবস্ত। দে দিনও ভ কোন বিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্ত জীবন্ত দমুনার 

নিকট জীনস্ গ্রার্ণনা করিলেন। 

কলরব নূপুর হেমময়াঞ্চিত পাদ সরোরহসারুণিকে 

'পিমি ধম 'ধমি তাপ বিনোদিত মানসমঞ্জুল পাদগতে । 
তব পদ পঞ্চজ-মাত্িত মানব চিত্ত সর্দাখিল 'তাঁপ হরে. 

জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবিয় নাম্ 1: 
'. ছারুণ বর্ণ ঢরণ কমলে মুখরিত হেমময় নৃপুর পরিগা। পিম শিমি ধিমি ধিমি 

ভালে নাচিহে নাচিতে কি' এক মনোচর' ভাবে ঈন "গণের চি আনলে 

পূর্ণ করিয়া মা তুম টলিয়াছ। যে সকলমানন তোমার চরখারশিন। আশ্রয় 
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করে; ভুমি সর্ধদ। তাহাদের চিত্তের অখিল তপ হণ ফব। স্থে যমুনে ! তুমি জজ? 
যুক্ত। ছও। €হ ভতগ নিবারিণি! হে শট নাশিণি! সুমি আমাকে পবিত্র 

কর।...্সার ও একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়। দিতে ইচ্ছা হইতেছে.। তিনি জীবন্ত 

ভান আরও ফুট(ইয়! বলিতেছেন ! 

:: 'কয়ি বর মৌক্কিক'নালিক ভূষণ নতি চমংকৃত চঞ্চলকে 

সুখ কমলামল সৌরভ চঞ্চল মন্তমধুরত লোচনিকে 1. 
' মনিগণ কুগুল লোলপরিস্ফুরদাকুল গণ্ডযুগামলকে 

জয় যমুর্নে জয় ভীতি নিবারিণি লঙ্ঘট নাশিণি পাবয় মীম 8. 

বে উৎকট গমুক্ত! তোষার নাদার আভরণ তাহা বায়ূ হিরলোগে চঞ্চল, 
হয়! চমং কার শোভ। ধারণ করিয়াছে । তোমার মুখ কমঙের আমল মৌরন্ডে 
দন্ত নধুব্রত দয় [তামার লোচন যুগণেধ পুরা চাঞ্চগ্য দেখাউতেছে। তোমার 
কর্ণাবলণ্থ চঞ্চল ফুগুলের মনপ্রত। তোমার গঞ্জ যুগলে গ্রতিফলিত হইয়! ফি 

নুনার রাগে গণ্য রপ্ত করিতেছে । নে ঘমুনে তুমি জয়যুক্তা। হও | হে 

ভ্বছীতি নিবারিণি মন্ঘটগাশিনি তুদি ন্মামাকে গলি কর। ম!! কলে 
ভামাদের চক্ষু এইক্পঙাবে সমস্ত দেখিতে শিপিনে ! 

দেখিতে দেখিতে উত্ভুপ যমুনার দক্ষিণভীয়ে লাগিল। তখন তিন জনে 
জতগানিনী উত্সামালিনী বহৃতীরজবুক্ষোপশোতিত্ঠা ধমুন। নদী পার হইলেন এবং 
ধমুনা-বন মধ্যদিয়া লিভ লাগিলেন।: সম্মুখে মহুষি ছরঘাজ কণিত শ্যাম বট। 

গগ্রোধ বক্র ডে গমম 'করিদা নিক বীর কাভিযাদন কা 9 

করিতে দা্গিলেন - পল * 

| মমস্তে সত মহানুক্গ পায়য়েম্মে পতিধতম্। 
কৌশল্যাৈঃ পঠ্ঠেম মরা বশ্সিনীম্। ॥ 

 মহ্থারুক্ষ[ত-কামি তোমাকে নমন্কার, করিতেছি | জামার গতি ঠাহার ধা 

ব্রত যেন পান ফ্রিতে পারেন। আমর!.আবার আসিয়া যেন দেবী ফৌশল্াযা 
ও সুমির দেহীকে দেখিতে পাই মী ভখন. নিকটে গিয়া জঞজলি বন্ধন, 
করিয়। বৃক্ষকে-গ্রদক্ষেগ ফরিলেন। রতি 

. -সীন্থা বুঙ্ষকে -প্রীর্থনা ও. গ্রনক্িম সিডি হি লগ্গণজে বলিতে 

সাগলেন,-আঙ্গণ" ভুমি সান্ভাকে লঈর। আধো গর্নন কর অমি সশন্ব স্ব! সকগ্রের 

পষ্5 গ্রমন কমি । 



কুর্গ! ও ভুর্গার্চনততী। ৩২৫ 

যঃ যহ ফল: প্রার্থতে পুষ্পং বা জনকাত্মল] 1... 

তত্ব ুবচ্ছ বৈদেহা। যাস! রদতে দনঃ |. 

গমন কালে জনকান্থজা ঘে'ফল বা যে পুষ্প চাতিখেন, যা1£াতে সাত্তার: চিন্ত 

গ্রাসন্ন হয় তুমি তাহা আনিয়া দিও। সীতা চলিতে চলিতে কত শত আদৃষ্ট পুর্ব 

বৃ গুদ পুশপগুচ্ছ সুশোভিত লতার কথ! রামকে হ্রিজ্ঞ।স।' করতেছেন "আর 

লঙ্গণ তাহাই আনিয়া দিভেছেন |. জনকরাম্ দুঠিতা:পিচিত্র লালুক জঙ্গ। হংস 

সারলন।দিনী নদী দেখিয়া অতিশয় আনন লাভ করিলেন । . .. 

বনে :দনে- এক ক্রোশ গমন করিয়া রাম ও লঙগাণ বভ্লিপ-বজ্ঞ'য় মৃগ হলন 

শষিয়া বল মধ্যে ভোজন করিলেন। ময়ূর সমুহ অভিন।দি, হস্তী ও পানর সমুহ 
সেবিত সেই মমোহর বনভুমিতে ইচ্ছানুমায়ে দিতার করিয়া তাহারা নদীতীমবন্ী 

এধা সমতল স্থান আশ্রম করিলেন । মিস 

দুর্গা ও দৃর্গার্চনতত্তী। 
বন্ত।---ভাগবি শিবরামকিন্কর | 

জিজ্ঞান-_শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় । |. 
টাল । . দা ছুর্দ(কে.আ!ম ছেলেবো থেকেই হারার 

ক্র!" দুর্গীকে তুমি-যে ছেলেবেলা, থেকেই ভাবা, তাঞ্ার কারণ [ক ? 

ছেনেবেলায় মা. দুর্গ কে, ্কাহা কি তুম জানতে,পাগয়াদ্ধলে ত. শাহকে থে 

জ।চন-ন।, পে ক উাহাফে-ভাগবাপিতে পরে 2... 8 8 
:. (িজ্ঞান্গু--ম। হুর্গা, কে, ছেলেল্লোর রাথ। ত দুয়ের, এপুমও তাগা.ঠিক 

জানিতে পারি নাই, ভতসে এখন মা হুর কে, তাহা জাসিবার, অত্তাস্ত 

ইচ্ছ! হইক্কাছে। 
ব্তা-ম! দরথ। কে, খন: হা তা জানতে ন, তপন তুম তাহ!কে 

ভাঙ্সামিত কন? . | রঃ ৃ : 

জিজ্ঞাল..সামাদের থামে এক খাক্তর ডে ম মা£গর পািদার পুজা 
হইত । মা ছুর্গীর প্রতিমা দেদড়া অমাধ নড়'আনদা হইত দে'দন হতে 



৩২৬ . উগুসধ।, 

: প্রতিমা গড়! আরম্ভ হইত, আমি সেই দিন হতে প্রতাহ ধাছার বাড়ীতে প্রতিম! 
গঠিত হইত তাহার বাড়ীতে ধাইতাম, গ্রুতিম! গঠন . দেখিতাম। 

বন্তা--ম! হুর্গার গ্রাতিম| দেখিয়! আনন্দ হইত, তাহাই কি তেসার ছেলে- 

বেল। হইতে ম| ছুর্গাকে ভালবাসিবার কারণ ? 

লিজ্ঞান্থ__কফেবল তাছাই ম! ছুর্গাকে ভালবাদিবার কারণ নহে। 

বক্তা আর কি কারণে তুমি মা হর্গাকে ভালবামিতে ? 

জিজ্ঞান্থ__হূর্গাপুগার সময়ে নৃতন কাপড়, চাদর ও ভালভ।ল-িনিস খাইতে 
পাইতাম পাঠশাল।তে যাইতে, ছইত না) কৌন দোষ করিলে বাবা বা অঙ্ক 

কেছ খন.বকিতেন, মারিতে যাইতেন, ভখন ম! বগিতেন, বৎসরকার দিল, “ম!' 

আপিয়াছেন, মার পুজা হইতেছে, সকল ঘরে আনন্দের উতৎলব হইতেছে ১--এ 

কদিন আর পাছাকে বকিও না, মারিও ন। ছেলেবেদ!ভে মা দর্গাকে 

ভালবামিবর বোধ হয়, ইছারাও কারণ । 

বক্ত।__মাচ্ছ, 'একটু চিন্তা করিয়! বুল, এখন যে তুমি ম! ছুর্গা্কে ভালবম, 

ম!.ছুর্গী কে, তাহ! জানিতে ইচ্ছুক হও, তাহার ফারণ কি? যে কারণে 

ছেলেবেলাতে ম! হূর্গ(কে_ ভালবাসতে, এং (ন যে, মেউ কারণে ক্ঠাহছাকে ভালবাস 

না, তাহ। বল। বাহুল্য । 

জিজ্ঞানু _ছেলেবৈলাতে ম| ুর্গীর, প্রতিমা দেখে, যেমন আনন্দ হইত, এখন 

তীছার গ্রতিমার দ্যান ক+রে সেইরূপ বা ততোইধিক আনন্দ হয়।  'অতএল 

ছেলেবেলাতে যে থে কারণে ম! দুর্গাকে ভালবাসিতাম, সেই সেই কারণের মধো 

এখনও ম! তর্গীকে তালবামিবার একট! কারণ বিগ্তমান আছে; মা ছুর্গার রূপ 
(ষ্গন মনোহর, তেমনি ভার মামটিও বড় মধুর | দুর্ণাদেবীর মনোহর রূপ দেখে 
ও তাহার সুমধুর নাম শুনে হাদয় "আনন্দে পুর্ণ হয়! পুর” নাম উচ্চারণ করেও 

"সু পাই। যুদ্ধের সময় সৈমগণ ছর্গমধ্যে অবস্থান করিলে ঘেমন নির্ভয় হয়, 

সর্বভয়নিবারিণী হুর্গার প্ররণ করিলে, দ্ুরগাণাম উগ্চারপ করিলে, শামি এখন 

সেইরূপ নিয় হই। 

বকা _-*চর্গাপনামের অর্থ কি, ভাছ। মি নিশ্চর জান, প্রর্গা” নামের আর্থ 

্িপ্তা করিলে, তোমার অনে-কিরাপ ভাবের উদয় হয়? রি 

জিজ্ঞান্-_-দুর্গানামের ক্সামি দে জর্ণ দানি, ভাত শ্মরণ করলে, আমর গম 

খেন মির্ভয় হয়, আ।শাহিত হয়, টি লি অই 

বঙঝ1- প্ছুর্গ” শুকের তুমি যে অর্থ জান, দুর্প। শকের যে অর্থ শ্মধখ করিলে; 



হর্গা ও হুগার্ছনতত্ব | ৩২৭ 

তোমার, মন -যেগ নির্ভর হর, আশি ছয়, *হূর্গ।” শব্দের দেই অর্থকি, 
তাহা বল। | 

রি জিঙ্ঞান্ম-__" দৈত্য,” “মহা বিজন,” *ডববন্ধ। “কু কনা,” শোক, প্হঃখ।” 

“নরক”, মদ,” ণ্জন্ম”, "মহাভয়”, ও পঅতিরোগণ্_ ইহার] “হূর্গ।” শব্দের 

অর্থ; -”আ» হন্তবাচক ; থে দেবী ইহাদিগকে বিনাশ করেন, তিনি "হূর্গী”। 
অথবা “দকার”" দৈতানাশার্থবাচী, উকার” বিগ্রনাশবাচী, "্রেফ* রোগগ্রবাচী, 

“৮” গাপন্ববাচক এবং “আকার” ভয় ও শক্রনাশবাটী। ধাভাকে প্ররণ, হাহছার 

ন।ম উচ্চারণ ও ধাহার নাম শ্রবণ করিলে, দৈতা, নিথিলবিদ্, সধ্বপ্রকার রোগ, 

সর্ববপাপ, সকল ভয় ও. অধিল শত্রু, ইহার নিশ্চয় বিন হয়, হর বলিয়াছেন, 

সেই বৈষ্ণবীশক্তি “হর্গা” এই নামে পরিকীন্তিতা হইয়। থাকেন। (১), 
বক্তা--শ্রুতিতে “হুর্থা” শব কোন অর্থে বাবহৃত হইয়াছে, তাহ! ভূমি জান ?. 

জিজ্ঞান্থ-_-আজে, না। শ্রাততে “ছুগা” শষের কোন্ অথে প্রয়োগ 

হইয়াছে? 

বন্ত-__খগ্বেদ পরিশিষ্টে, তৈত্তিরীর় আরণাকে ও দেবী উপনিহদে হা” 

শের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি। 

খগ্েদের অষ্টম অষ্টকের সপ্ুমাধ্যায়ে চতুদ্িশ বর্গানস্তর পঞ্চবিংশ তি খগাত্মক 

পরিশিষ্টে আছে,_“তামগ্সিবর্গাং তপন| জ্বলস্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেহু 
জুষ্টাং |. ছূর্গ/ং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে মৃতরমি তরে নমঃ স্ুতরদি 

তরসে নমঃ ॥৮ 

৪) . পহর্গে! দৈত্যে মহাবিন্রে ভববন্ধে কুকম্্াণি 4 

রঃ + শোকে হঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥ 

মহাভয়ে ইতিরোগে চাপ্যাশকো হস্ত বাচকঃ | 
এতান্ হস্তযেব য| দেবী স৷ হূর্গা পরিকান্তিত। ॥" 
অপিচ--..“দৈতানাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীন্কিতাঃ। 
উকারে। বিভ্রনাশস্তবাচকে। বেদসম্মতঃ ॥ 

 রেফো! রোগপ্নবচনে। গশ্চ পাপক্নবাচকঃ। 
ভয়শত্রম্মবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ডিতঃ ॥ 

ব্যক্তি শ্রবণাদ্ যন্ত। এতে নশ্তস্তি নিশ্চিত্। 
ততে। দুর্থ৷ হরেং শক্তি5্রিণ। পরিকাত্তিত ॥* 



৩২৮ - 'উৎলব। 

তৈত্তিরীর আরণাফে এবং প্রেবী উপনিধদেও এই হগ্গ আছে) তবে এই 
এতিথয়ে ইহার সামান্ত পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। (৯) 

জিজ্ঞান্ব-_খখেদপরিশিষ্টে এবং তৈত্তিরীয় আ.রণাক ও দেবী উপনিহদে ফেজ 

জর্থে “হূর্গ।” শবের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা বদুন। 
7 ধক্তা--পুজ্যপাদ সায়নাচাধ্য ' বিয়াছেন,--নবদুর্গীকল্লাদিতে) মন্্রশান্তরে 

প্রসিদ্ধ প্হুর্গ” শন্দ ও প্রাভিতে ব্যবহৃত প্হূর্গ।” শষ ভিয্নার্থক নণে, মস্-শান 

গ্রশিদ্ধ প্ু্গা* দেবীকেই অতি-এই স্থলে লক্ষা করিয়াছেন । 
উদ্ধ ত মঞ্ুটার অর্থ --. রি. 

ঘিনি অগ্নিম।নব্ণ। ( প্রদীপ্ড অগিব বর্ণের মমান যাহ।র বর্ণ _-ধহার় রূপ ), 

মিনি স্বকীয় প্রজ্মলত তপঃ-সস্তাপ ঘার। আমাদিগের শত্রগণকে দগ্ধ কয়েন, 

যিনি বিশেষতঃ রোচনশীপ-শ্থয়ং প্রকাশন, পঃমাতা কর্ক পৃষ্ট বলিয়া, 

জ্যোতির্শরী; স্বর্গ, পণ্ড, পুত্র প্রভৃতির নিমিত্ত উপাসকদিগদ্র! িনি জুষ্টা-_ 
সেবিতা, স্বর্গাদি লাভার্থ ভক্ত উপাসকেরা বাহার সেবা! করেন, ধিনি সংসারার্ণব- 

তারিণী, আমরা তীহার :শরণাগত হইতেছি। হে সর্বাহূঃখ-বিনাশকর্তরী, হে 
তুষ্তরভবার্ণবন্রাণকারিণি মতঃ দুগে! আমি ভোমাকে নমঃ নম: করিতেছি। 

(৩) দেবী-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সেই মহাভম্নবিনা শ্রিনী, মহা ুর্গ প্রশমনী, 

মহাকারণান্ধপিণী দেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি। ব্রঙ্গাদি দেবগণ তাহার 

জবরূপ জানেন না, এই নিমিত্ত তাহাকে «তজ্ঞেয়া” বলা হয়, ক্ঠাহার অস্ত নাই, 
রস রা ০. "নও এর এ সপ শি এশা পপ এ এ কি ৯ 

(2): ক তামরিবর্াং তপন! জস্তীং বৈরোচনীং কর্মফিবেষু জুষ্টাম। 
দুর্গীং দেনীং শয়ণমহং প্রপন্তে স্থুতরসি তরসে নমঃ ॥ 

--তৈত্তিরীয় জায়ণক | ্ 
“তামগিবর্ণাং তপমা অপস্তাং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্। 

দুর্গাং দেণীং শরণমহং গ্রপঞ্ঠে স্থতরাং নাশয়তে মং” ॥ 

ৃ দেবী ইউপনিষং। 

(৩) “অগ্নিসমানবর্ণাম। “তপস! স্বকীয়েন সন্তাপেন জপত্তীমন্মচ্ছত্র,-. 

নাহভভীম্। বিশেষেণ  যোচতে শ্বযমেন প্রকাশতে ইতি বিরোচনঃ পরম।জ্মা তেন 

ৃষ্টদ্াদৈরোচনীয়ম্। কর্মফলেষু স্বর্গপঞ্ুপুত্রাদিযু নিমিত্েষু -'জুষ্টামুপাসকৈ: 
গেবিতাম। হে সুতরসি' সুষ্টে, সংলারতরণহেতো দেবি “তরসে তারয়িট 
তুভ্যং' নমোহস্ত। সায়ণাচাধ্যকূত তৈত্বিরীরারণ্যকভাষা | 
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তাই তিনি “অনন্ত” নামে উক্তা হইয়! থাকেন ) তাহাকে কেহ গ্রণ-করিতে 
পারে না, এই জন্য তিনি প্লক্ষা।” এই নামে অভিহিত। হন; যাহার জন্ম 
উপ্লন্ধ হয় না, তাই ধাহাকে “লজ” বল। হয়, এক। হইয়। সর্বক্র বর্তম।ন। বলিয়া, . 

ধাহাকে পএকা” এবং একা--মদ্দিতীয়! হইলেও, ধিনি বিশ্বরূপিণী, তাই যিনি. 

"অনেক।” নামে লক্ষিতা হয়েন, ঘিনি সর্বমন্ধ্ের মাতৃকাদেবী, গিনি সর্ব শবের 

জ্ঞ/নরূপিণী, ধাহ|! হইতে পরতর কেহ নাই, সেই 'অন্দেয়া, অনস্তা, অলঙ্গা!, 

অজা, সেই একা, সেই অনেকা, সেই চিন্মায়া ভীতা, সেই শৃন্সাক্ষিণী, ০৪ 

নামে গ্রকীর্তিত হইয়া থাকেল। (৪) 

জিজ্ঞান্গ-_-বানা! প্ছুর্গী” শব্দের আমি যে অর্থ জানিতাম, মধুর 
দুর্গ(নামের যে আর্থ স্যরণ করিয়া, আমার মন নির্ভগ্ন হয়, আশান্বিত হয়): 

আমি আপনাকে এই কথা বলিয়াছি, আমার সেই ম! দুর্গ(কে শ্রুতিও 

সর্বদুঃখহস্ত্রী, সর্ববিপন্তিনাশিনী, ভবার্ণবতারিণী বলিয়াছেন, মহ!কারুণ্যরূপিণী 
বলিয়াছেন, তাহ। অনগত হইয়া, আমার যে, কত লাত হইল, আমার হৃদয় যে, 

কিরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, আমি যে, কত উৎসাহান্বিত হইপাম, তাহ! 
প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। 'জামি ছেলে বেল! হইতে যে ম| হ্র্গাকে- 
ভল বাদিতাম, এখন নবুঝিতেছি, মহাক।র্ণারূপিণী, ব্রিভুবনজননী, 

'শারতারিণী, সর্ববিপত্তিবিনাশিনী ম! দুর্গার অনুগ্রহই তাহার কারণ, আমি 

মা'র কৃপায়, মাকে ভাল বাঁদিয়াছি, মা যদি রুপা ন! করিতেন, মনোহর রূপ. 

দেখাইয়া আমার চিন্তকে আকর্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে কিঃ আমি মাকে 

দেগিবার জন্ত তত ব্যাকুল হইতাম। নানা! “ছুর্গা” নামটাকে কে এত-স্থমধুর 

করিয়৷ স্থ্টি করিয়ছেন ? কে মা*র রূপকে এমন মনোহর এমন অপন্ধপ করিয়া 
৮ সপিপাশীসপাশ 

(৪) ণনমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনা শিনীম। মহাদুর্প্রশমনীং 

মহ।কারুণ্যরূপিনীম্ ॥ যন্তাঃ স্বরূপং ত্র্গাদয় ন জানন্তি তম্মাহচ্যতেহজেয়া |. 

যগ্যা আস্তে ন বিছ্বাতে তশ্মভুচ্যতেহনস্তা | যন্যা গ্রহণং নোপলভাতে তক্মাহুচয-, 

তেহলক্ষ)1। যগ্যা জননং নোপলভ্যতে তম্মাদ্চ্যন্ছেইজা | 'একৈব সর্বত্র বর্ততে 

তন্মাহুচ্যতে এক।। এটিব বিশ্বরূপিণী তন্মছুচতে নৈক। অতএবোচ্যতেহ- 

জ্ঞেয়ানস্তালক্ষ্যাজেকানৈকেতি |" মন্ত্রাণাং মাতৃকা৷ দেবী শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী । 

ভ্ঞানানাং চিময়াতীত। শুষ্ঠানাং শূষ্ঠসা। ক্ষিণী॥ যম্যাঃ পরতরং নাস্তি মৈষা গা 

গ্রকীন্তিতা।”-_দেনী উপনিষৎ। 

৪ 
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নির্দাণ: করিয়াছেন ? মা যে, শ্বভাবতঃ সুন্দর, “মা” নামটা যে ম্বভাবতঃ সুমধুর, 

তাহা জানি, তথাপি যে এইরূপ্ প্রশ্ন করিতেছি, তাহার কারণ কি, আপনি 

তাহ! নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন। বাবা! কি করে, মা'র পুঁজ করিব? 

মাকে যণার্থভাবে পৃজ। করিতে বড় ইচ্ছ। হয়। মথার্থভাবে পুজা করিতে জানি না। 
বন্ত।--"পুঁজ।” কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান? 

_জিজ্ঞান্গ_-প্পৃ্া” কাছাকে বলে, তাহ যে, ঠিক জানি, তাহা মনে হয় না। 

বক্তা-_তাহা হইলে, “মাকে যথার্থভাবে পুজা করিতে ইচ্ছা হয়” তোমার 
এই কথার অর্থ কি? যে ধাহাকে জানে না, “পুজা” কাহাকে বলে, তাহাও 

যাহার পূর্ণভাবে জ।ন! হয় নাই, তাহার কি তাহাকে যথার্থভাবে পুক্া করিবার 

ইচ্ছ। হইতে পারে? তুমি যে, ছর্গা দেবীকে একেবারে জান না, তাহ নহে, 
এবং দ্পুজী” কাহাকে নলে, তংসব্বন্ধে যে তোমার কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহাও 

ঠিক নয়। যেতুমি (যে কারণেই হোঁক্ ) ছেলেবেলা হইতে ম৷ ছর্গাকে ভাল 

বামিতেছ, যে তুমি মা ছর্গার প্রতিমা! দেখিলে আনন্দ অন্গুভব করিতে এবং 

করিয়া থাক, মা'র নম স্মরণ করিলে, প্ঢুর্গ!” নাম উচ্চারণ করিলে, যে তুমি 

কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভয় হও, সে তুমি যে, মা হুর্গাকে একেবারে চেন না, তাহা, 

বল! যায় কি? তুমি ত এখন নিত্য পুজা করিয়া থাক? ছেলে বেলাতে যে 

কারণে তুমি ম! ছুর্গাকে ভাল বাসিতে, তাহ! পূর্বে বলিয়ছ, আচ্ছা বাঁব। ! 
দশমী তিথিতে ঘখন ম ছুর্গার প্রতিমা বিসর্জন হইত, তখন তোমার কি মলে 

হইত, তাহা নল শুনি। 

জিজ্ঞান্থ । আমার তখন বড় কষ্ট হইত, আমার হৃদয়গগন তখন নৈর।ঠ্যমেঘে 

খঁবুত হুইঠ, আমার চোক্ দিয়া তখন জল পড়িত ; তখন মনে মনে ম! হুর্গাকে 

বলিতাম, “মা! তুমি কেবল এই আশ্বিন মাসেই আপ কেন? মা! তুমি 

তিনদিনের বেণী থাক না কেন? মা! তুমি নার মাস থাক, তুমি চলিয়! যাইও 

না, আহ! নবমী তিথিতে, কেহ কেহ গাগ করিতেন, *নির্দয় নবমী তিথি 

পোহাইও ন! এবার, তুমি পোহাইলে মাকে যে দেখিতে পাইৰ না! আঁর।” 
এই গানটা শুনিয়। আমি কীদয়া ফেলিতাম। আমিও তখন মাকে বলিতাম, 

মাগে। ! তূমি আর চলিয়! যাইও না| । ছেলে বেল্ুতে যে জন্ত মা'র প্রতিম। 
বিসর্জন করিলে কষ্ট হইত, এখন বিজয়ার দিন ঠিক সেই কারণে কষ্ট না হইলেও 
বড় কই হয়, কাদিতে হয়, মাকে. দিন-রাত রাত-দিন দেখিবার গ্রাবল ইচ্ছা! হয়। 
তবে নিষয়াদক্ত চঞ্চল মন ত আমার কাছে সর্বদ। থাকিতে পারে না। আমার 
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ইছাতে যে কিরূপ যাতন হয়, আমার অস্থির মন, তাহ। যথার্থভাবে সর্বদা 

অনুভব করিতে পারে না। বাবা! পুজা] করি, কিন্তু যেভাবে পুজা করি, 
সে ভাবে পুজা করিয়৷ আমার তৃপ্তি হয় না, আমি ম্থখ পাই না, আমার মনে 

হয়, আমি যে ভাবে পু করি, তাহা ঠিক পুজা নহে । আম তাই বলিয়াছি, 

মাকে যথার্থভাবে পুজ1 করিতে ইচ্ছা হয়, যথার্থভাবে পুজা করিতে জানিনা । 

মাকে যে, একেবারে চিনি না তাহা নহে, তবে আমার বিশ্বাস, মাকে আমি 

পূর্ণতাবে চিনিতে পারি নাই, মাকে যদি পুর্ণভ|বে চিনিতে পারিতাম। অনন্যগতি 
শিশুর! যে ভাবে মাকে চেনে, আমি যদি সেই ভাবে মাকে চিনিত।ম, তাহা 

হইলে কি আমি আমার শ্নেহময়ী মাকে ছাড়িয়া অন্তত্র যাইতাম, তাহ! হইলে 

আম।র মন কি ক্ষণকালও ম! ছাড়া হইয়। থাকিতে পারিত ? বাব! ! আপনার 

মুখ হইতে শুনিয়ছি, যাহার সন্ত যাহার আন্থর্যয--আান্তরক সম্বন্ধ আছেঃ 
তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হটরা থ|কে, আস্তধ্য বা আন্তরিক সম্বন্ধের” 
মাত্রানুপারে আকর্ষণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পগ্থানেইন্তরতমঃ”_-( প| ১১1৫০) 

এই পাণিনীয় সথত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে ভগবান্ পতঞ্রলিদেব বলিয়াছেন, যে 

যাহার বিকার, যাহার সহিত যাহার স্থানতঃ আত্তর্যয আছে, সে তাহার সহিত 

মিলিত ন! হইয়া! থাকিতে পারে না। গোবৎস সকল দিবসে পরম্পর মিলিয়া 

মিশিয়৷ মা'র ক্রোড় ছাড়িয়, বহুদূরে গিয়া বিচরণ করে, কিন্তু সূর্য্য অন্তমিত 

হইলে, সকলেই “মা” “মা” বলে ডাকিতে ডাকিতে-স্ব স্ব গর্ভধারিণীর সমীপে পু 

আগমন করে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও, যে, যাহার প্রসবস্ষ্যাহ! হইতে যে 

প্রসহ্ুত হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড় খুঁজিয়! লয়। যে যাগার বিকার, যাহা 
হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড়ে গিয়া জুড়াইতে চা। 
আন্তর্যের মাত্রাহনারে আকর্মণ শক্তির হ্(স-বৃদ্ধি হইয়া! থাকে, যাহার সহিত 

যাহার কোনরূপ আ+স্তরিক সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত সে মিলিত হয় না, তাহার 
প্রতি তাহার উপেক্ষা ব1 দ্বেষ হইয়। থাকে। কেবল চেতন পদার্থ নহে, 

অঠেতন পদার্থ সমৃহও এই নিয়মাধীন হইয়! কর্ম করে। পৃথিবীবিকার লোষ্টকে 
বলপূর্ববক উর্ধে নিক্ষেপ করিলে, বাহুবেগ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, উহা! কিয়দ,র 
উখিত হয় বটে, কিন্তু অল্প কাল গররেই পৃথিবীবিকার "চেতন লোষ্টও আত্তর্ধ্য 

বশতঃ পৃথিবীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! থাকে। (১) আপনার রাত্রিক্জের ব্যাখা! | 

0১) শযেষামেব কিঞিসর্থকৃতমান্তধ্ং তৈরেব সহ্াসতে । তথ! গাবো 

দিবসং চরিতবত্যো। যে। যন্ত।ঃ প্রবে। ভবতি তেন লহ শেরতে। তথা যাল্তেতানি 
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শ্রথণ করিয়।ছি, «্শিব1” “গৌরী” "উম।” ৭হুর্গী” "কালী" ইহার! যে, এক পদার্থ, 

কিঞ্িম্মাত্রায় তাহ! উপলব্ি হইয়াছে, সর্বপ্রাণীর স্থখকারিণী শিবা বা ছুর্গা যে 

সদাকারা, শিব! যে বিশ্বের হৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণা, শিব বা দুর্গা যে শিবা 
হইতে অভিন্না, “শিবা” ছাড়া পশিব” যে, অনর্থক, শিব যে, জগংকারণ হন, 

তাহা যে, শিব! ব৷ দুর্গার শক্তি ধখতঃ, শিবাশক্তি বিহীন পশিব” যে নিষ্ষিয 

আপনার “শিবরাত্রি ও "শ্িবপূজা* নামক সম্তীষণ শ্রবণ পূর্বক আমি তাহা 

বিদিত হইয়াছি। রাত্রিস্ক্তের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনি 

বুঝাইয়।ছেন, রাত্রিদেবী, ভূবনেশ্বরী বা ছুর্থা বিশ্বের জননী, ইনি সর্বভূতনিবেশিনী 

প্রলয়কালে হাতেই সর্বভূত গ্রবেশ করে, ইহার সর্বাশ্রয় ক্রোড়ে শয়ন পূর্বক 
স্থখে নিদ্রা যায় (রান্ত্ীং প্রপঘ্থে জননীং সর্বভূতনিবেশিনীং। ভদ্রাং ভগবতীং 

কধ্চাং বিশ্বস্ত জগতো নিশ।ম্ 0৮ খ্বেদপরিশিষ্ট )। অতএব মা ছূর্গাকে, 
এমাপনার অপার কৃপায়, আমার একটু অনুভব হইয়াছে, কিন্তু বাবা! গোবৎসগণ 

যেমন দিবসে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া দূরে গিয়া বিচরণ করে, এবং 

সুর্যযদেব অস্তমিত হইলে, উহার। যেমন মা, মা, বলে ডাকিতে ডাকিতে মার 

কাছে আসে, আমিও সেইরূপ বিপদে পতিত হইলে চতু্দিক অন্ধকার দেখিলে, 
সর্বভয়নিবারিণী, মহাকারুণারূপিণী, দুর্গাতিনাশিনী ম। ছূর্গাকে, “মা,” “মা” বলে 

ডাকি, তাহার শান্তিময় ক্রোড়ের অন্বেষণ করি, মার চরণে বিন্বপত্র, পুম্পাদি 

দিয়া পুজা করি । অতএব, আমার মা'কে ঠিক “ম1” বলে চেনা হয় নাই, 

আমি যথার্থভাবে মা'কে পূজ! করিতে পারি না। 

বন্ত--তোমার কথা শুনে, তোমার মনোভাবের কিধি'ং পরিচয় পাইয়া, 

আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। “মা”, যে ভাগ্যবানকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া, 

তাঁহার স্বরূপ জ্থান, “মা” যাহাকে বথার্থভাৰে তাহার পুজা করিবার অধিকার 

প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি মা”র স্বরূপ দেখিতে পান, তিনিই মাকে ষথার্থভাবে 

পৃ্জা করিতে সমর্থ হইয়৷ থাকেন। হিমালয়কে দেবী ভগবতী পুজাবিধি সম্বন্ধে 

যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, দেবী ভাগবতের সগম স্বন্ধে তাহ! উক্ত হইয়াছ। 
পপ পাল পপ 

গোধুক্তকানি- সংঘুষ্টকানি ভবস্তি তান্তন্তোন্মপশ্ঠন্তি শব্দং কুর্বন্তি। এবং 

তাবচ্চেতনাবৎন্থ। অচেতনেঘপি। তদ্যথা লোষ্টক্ষিপ্তো বাছবেগং গত্বা নৈব 

তি্থাগ গচ্ছতি নোর্ধমারোহতি  পৃথিবীবিকারঃ পৃথিবীমেব গচ্ছত্যান্তর্যযতঃ1৮-. 

. ২ মহাভাষা। 
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দেনী ভগব্তীর «উক্তি--হে .পর্ধবতপুঙ্গব! আমার .পুঞ্জা প্রথমতঃ বাহা ও 

আভ্যন্তর ভেদে খ্বিবিধ। বাহা পুজার আবার বৈদিকী ও. "তান্ত্রিকী”, এই 

ইপ্রকার ভেদ আছে। বৈদিক পূজাও ব্যাপক” ও “অব্যাপক” পেভদে ছ্বিবিধ 

জানিবে। যে মুঢ়মানব এবম্প্রকার পুজা রহন্ত না জানিয়া, ইহার বিপরীত আঁচ- 

রণ করে, সে সর্বথ। অধঃপতিত হইয়! থাকে । ভূধর! তুমিযে, ইতঃপূর্বে 

আমার সাক্ষাৎ পরমরূপ দর্শন করিয়াছ, যাহা-পরাৎপর, যাহা অতিমহত, যে 

মুর্তির মস্তক, নয়ন ও চরণাদির সংখ্যার অন্ত নাই, যাহা সর্বশক্তিসমনিত ও সর্ধ- 
গ্রেরক, আমার সেই ব্যাপক বিরাটমৃষ্ঠির নিরন্তর ধ্যান, পুজা, প্রণাম ও স্মরণ 

কর্তব্। হে নগবর! আমি তোমাকে প্রথম পূজার স্বরূপ বলিলাম। তুমি 

শান্ত'ও সমাহিতমতি হইয়া, দন্ত ও অংঙ্ক।রাদ্িবিহীন হইয়া তদগতচিত্তে এই 

পরমমৃষ্তির শরণাপন্ন হও, সর্ব! তাহারই প্রীতিকর যাগান্ষ্ঠান, তীহারই জপ, 
তাহারই ধ্যান, মনে মনে তাঁহার সন্দর্শন করিতে থাক। অচন্গ প্রেমযুক্ত' 

তক্তিভাবে আমাকেই সর্বময় ভাবনাপূর্বক দান যজ্ঞ, তপস্তাদি দ্বার! বিরাট্রূপিণী 

'অ।ম।রই সন্তে/ষসাধনে সচেষ্ট হও। এইরূপ করিলে, আমার অনুগ্রহে তুমি 

নিশ্চর ভবধন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যাহারা আমাতেই চিন্ত সন্নিবেশিত করিয়া, 

নিরন্তর আমারই ধ্যানাদিতে তৎপর হয়, তাহারাই -আঁমার ভক্তগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি, তাহাদিগকে আমি 'অচিরকাল মধ্যে 
এই ভবপাগর হইতে উদ্ধার করিয়। থাকি। রাজন! কর্মপংমিভ্িত ধ্যান বা 

ভক্তিপূর্ণ জ্ঞান বলেই আমাকে সর্ধথ| আয়ত্ত করা যায়, লতুব৷ কেবল কর্নার 
আমাকে কখনই পাওয়া যায় না। মনীধষিগণ বলেন, শ্রুতি ও সৃতি শাস্ত্রোক্ত 

আচারই ধর্ম, এবং অন্ান্ত শানে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহ! ধর্মাভাস। 
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিদমন্িত মতস্বরূপ হইতে বেদের উৎপত্তি হয়,অতএব আমার 

যখন কোন বিষয়েই ভ্রম-গ্রমাদ নাই, তথন বেদ কখন. অপ্রমাণ হইতে পারে 

না, তখন মৎশ্বরূপ বেদেরও কোন বিষয়ে-ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে না। ন্বৃতিশাস্ত 

সকল যখন শ্রুতির অর্থান্ুসারেই প্রণীত হইয়াছে, তখন মনাদি স্মৃতি শাস্ত্র 

সমূহেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়াছে । রাজার আজ্ঞা যেমন কেহই লঙ্ঘন করিতে 

পারে না, সেইরূপ আমিই যখন অখিল জগতের ঈশ্বরী, তখন আমার আজ্ঞা 

স্বরূপ বেদকে মানবগণ কিরূপে উপেক্ষা করিবে? বেদস্বরূপিণী ভগবতী প্রথমে 
প্রথমপ্রকার বৈদিকী পুজার স্বরূপ সংক্ষেও্ে বলিয়া, নগাধিরাঁজ হিমঞ$লিয়কে 
দ্বিতীয় প্রকার বৈদিকী পুজার. উপদেশ করিয়াছিলেন। ছিতীয়গ্রকারণটবদ্দকী 
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পুজার উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবতী বলিয়াছেন -মদীক্জ প্রতিমুর্তির 

পৃজ। স্থগিল, ( উন্নতি-অবনতিশুন্ত সমীক্কত প্রদেশ, যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত স্থান, হোমার্থ 

কুণ্ড প্রতিনিধিরূপে বালুকাদ্দি-ছ্বারা কত মণ্ডলবিশেষ ) চন্দ্র, সুর্ঘ্যমগ্ডল, জল, 

বাণলিঙ্গ, যন্ত্র কিংবা মুপ্রশস্তপটে কর্তব্য । প্রথমে হ্বৎপন্মমধ্যে, যিনি ত্রিগুণা- 

তীত :হইয়াঁও, ভ়ানুগ্রহার্থে সগ্ুণসৃত্তি ধারণ করেন, ধাহার জুদয় সতত 

করুণা পূর্ণ, বর্ণ অরুণবং লোহিত, মুখ মণ্ডল ন্থু প্রসন্ন, সর্ধাঙ্গ অতি মনোহর ও 

সীমন্ত যেন অখিল সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, ধিনি তরুণীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, 
যিনি অখিল জগতের জননী, ভক্তগণের ছুঃখ যিনি সতত কাতরহৃদয়া, ধাহার 

ললাটদেশে শশিকলা, ভূজ চতুষ্টয়ে পাশ অন্কুশ ও বরাভগ় মুদ্রা শোভ। পাইতেছে, 
সেই পরাৎপর। মদ্রর্পণী দেবীকে ধান করিবে, এবং তৎপরে বিভবানুরূপ 

উপচার প্রদানপুর্বক তাহাকে পুরঙ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইপে। যতদিন আত্যন্তর 
পুজার অধিকার না জন্মে, তাবৎকালই এই প্রকার পুজার প্রয়োজন 
থাকে, আত্যন্তর পুঞ্জীর অধিকার জণ্সিলে, জার বাহা পুজার প্রয়োজন, 

থাকে না। স্বস্থিদরূপিণী ব্রহ্গময়ী আমাতে* যে চিত্তের বিলয়, তাহাই 
ান্যন্তর পুজা; সত সংহিতাতে অনেকতঃ এইরূপ উপদেখ আছে। 

জিজ্ঞান্ব-_আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, পুজা বলিতে আমি যাঁচা 

বুঝিয়া থাকি, তাহ পুক্জার প্রক্ৃতরূপ নহে, আমার ঘদ্বার] পরমগতি প্রণ্তি হয়, 

যদ্বারা ভগবানকে পাঁওয়! যায়, সে পুজার রূপ আমি অগ্তাপি দেখিতে পাই নাই। 

বক্ত1--রূপ'রলাদি আপাতগ্রতীয়মান বিভিন্নভাবনমুহের দেশ-কালাদি দ্বারা 

অনবচ্ছিন্ন নিরুপা ধিক, পুর্ণ, পরসন্থিৎ ব1 পরব্রদ্দের সহিত যে সঙ্গতি, একীকার 

(8110 ) তাহার নাম প্রকৃত পু্থা। (১) কিছু ধারণ। হইল কি? 
জিজ্ঞান্ু-_খিশদভাবে ব্যাথা করিয়! দিলে, পরম উপকৃত হইব, ইহ! মনে 

হইতেছে । স্বভাব প্রপুরক, সর্ধভাবময়, ভগবানে সকল ভাবকে মিশাইয়া 

দেওয়াই, 'আমার' বলিবার কিছু না রাখাই, ণ্তিনিই সব,” “ভাহ!রই সব,” 

"মামি তীহার” এই ভাবকে দৃঢ় ও পুর্ণভাবে হ্বদয়ে আমন দিয়া, তাহাতে, বিলীন 
বা তন্ময় হওয়াই প্প্রকৃত পুজা,” আপনার পুজাতত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণপুর্ববক, 

পুজা! সন্ধে আমার এই প্রকার ধারণ। হইয়াছে । এখন জানিতে ইচ্ছা 
হইতেছে, “আসন,” “আবাহন» পবিসর্জন। রর প্অর্থা, * গন্ধ,” “পুষ্প,” প্ধুপ,* 

সপ পাস সপ পা "খানা »-পস্পৃ্ না সতত সী সপ পন আকসা 

ঁ (ষ%) প্পুজা নাম বিডি) ভাঁবৌঘসাযাপি সঙ্গতি: | স্বতগ্তর বিমলানন্দ 

তৈরবী্ধটিদাতন”-_ভ্রীতজ্ালোক, ৪র্থ আত্বিক। 
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প্দীপ,” “নৈবেগ্য,” ইত্যাদি উপচার দ্বার! যে পৃ! কর! হয়, সে পুজ| দ্বারা কি 
বিভিন্ন ভাবসসূছ্থের পরব্রদ্দের সহিত সঙ্গতি--একীকরণ হইতে পাঁরে? 

বন্ত।--অধিকার দা যোগ্যতার ভেদানুসারে যে, ক্রিয়ার ভেদ হওয়। 

প্রাকৃতিক, ভাহা' তোমাকে বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানীর পুজা পদ্ধতি এবং 
অন্টের পুজ! পদ্ধতি যে, একরূপ হইতে পারে না, তাহা! তোমার জান। আছে, 

সন্দেহ নাই। পুজার সাধারণ অনুষ্ঠান, পূজা করিতে হইলে, সামান্ততঃ যাহা 
যাহা করা হইয়! থাকে, তাহ! তুমি নিদিত আছ। কিন্তু পুজা করিতে হইলে, 
কি নিমিস্ত 'আসনগ্রদ্ধি করিতে হয়, ভূতঙ্ুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত খধ্যাদি 
হাস করিতে হয়, কর শুদ্ধি 'ও জল শুদ্ধি করিতে হয়,কি নিমিত্ত গ্রাণায়াম 

করিতে হয়, আবাহন করিতে হয়, কি নিমিভ্ত জপ করিতে হয়, তাহা! বোধ হয়, 

তোমার বথাগ্রয়োজন জান! নাই, তাহা জান1 গাঁকিলেঃ আসনাদি ট্রপ্চার দ্বার! 
যে পুজ! করা হয়, সে পুজার দ্বারা কি, বিভিন্ন ভাব সমুহের পরত্রদ্দের মহিত 
একীকরণ হইতে পারে ? তুমি এই প্রকার গ্রশ্ন করিতে না। পূজা” ও “যোগ” 

ঘে এক সামগ্রী, কায়ীক, বাচিক, 'ও মানসিক শুঁভকর্মামীত্রেই যে পুজা, তাহা 

বিশ্বৃত হইও না, হৃদয়কে রাগদেষাদি দোষ বিরহিত করা, বাক্যকে অনৃতাদি 

( মিখ্যাদি ) দে|ষ বা মলঘুক্ত করা এবং শরীর দ্বার! হিংগাদি রহিত, আত্ম পরের 
হিতসাধক কল্ম করাই প্রকৃত ঈশ্বর পুন (রাগাছ্যপেতং হৃদয়ং রাগছুষ্টানৃতাদিন!। 
হিংসা্দিরছিতং কর্ম্ম মত্তদীশ্বরপুজনম্ )-_শ্রীজাবালদর্শনৌপনিষদের এই কথ 
ভুলিও না। চিন্তমল, বাওমল ও কায়মল, এই ত্রিবিধ মলের শোধনই পুজার 
প্রধান কর্তব্য কন্ম। 

জিজ্ঞান্গ_-নুন্দর কথ! । এখন বুঝাইয়া দিন, "আসনাদি উপচাঁর দ্বারা 
কিরূপে চিন্তমল, কায়মল ও বাঙমলের শোধন হইয়! থাকে । প্মল” কোন্ 
পদার্থ। : 

বন্ত1--যাহা যাহার স্বূপকে আচ্ছাদিত করিয়া! রাখে, মাহা! যাহার 
স্বভাবকে গ্রকটিত হইতে দেয় না, তাহাকে তাহার মল বল! হয়। পুজা, 
উপান্ত ব। দেবতার উদ্দেশ্ঠে দ্রশ্যত্যাগরূপ যাগকে (যজ্ঞ ) পু€1 বলা হয় («পুজা 

নাম দেবতোদেশেন দ্রব্ত্যাগাত্বকত্বাদিযাগ এ২৮”--বীরমিত্রোদয়) মিনি ধাহার 
প্রিয়, ধাহাকে ধিনি আত্মীয় মনে করেন, ভাল বামেন, না চাহিলেও, তাহা, 
তিনি কিছু না কিছু ( যাহা.তীহার বুদ্ধিতে ভাল) দিয়! থাকেন, প্রিরজনর্ষে 
কিছু দিতে পারিলে আনন্ন হুয়,. আত্মতৃপ্তি স়্। 
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জিজ্ঞান্ন--তাহ! হয় কেন? যাহার হৃদয় সংস্কীর্ণ, যে অত্যন্ত কৃপণ, সে যে 

পুত্রাদিকেও স্বেচ্ছায় কিছু দিতে পারে না, সে ষে আমাকেও কিছু দিতে চায় 
না, তাহার কারণ কি? 

নন্ত]-.যে যাহাই করে, একটু চিস্ত। করিলে, বুঝিতে পারিবে, 

আত্মতুষ্টির জন্তই সে তাহা করিয়া! থাকে । আত্মবে।ধের সংস্কীর্ণতাই, জীবকে 
 ক্কপণ করে, নিঠুর করে, সহাগুভূতিবিহীন 'করে, আবার আত্মজ্ঞানের প্রসার 

ম|নুষকে দাতা করে, করুণা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সদগুণগ্রাম দ্বারা ভূমিত করে। 

রুূপণের। ধনাদিকেই আম্ম! বলিয়া বুঝিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহার! অন্তকে 

(যাহ। তাহাদের দৃষ্টিতে অন।স্ীয_-পর তাহাকে ) ধনাদি দিতে পারে না। 

কপণেরা যে আত্মবঞ্চন করে, স্বয়ংও ভে।গ করে না, তাহার কারণ তাহাদের, 

ধনাদিতেই আ.স্মজ্ঞান প্রবলতর । যাহ! হউক, 'আজ্মাই যে, সকলের প্রিয়তম, 

আত্মার জন্যই যে, 'অন্টে ভালব!ম! হয়, আত্মীয়ভাব বশতঃই মে, অন্যের 

নুখবদ্ধীনের ইচ্ছ। হয়, অন্তকে ধন।দি দিনার প্রবৃত্তি হয়, তাহাতে কোন মনে 

নাই। উপাস্ত বা পুজনীয়কে আত্মবোধে ভাল বাসে, তাই উপাসক তাহার 

পুজা করিতে চায়। তাহাকে কিছু প্রিক়্ দ্রব্য দিতে ইচ্ছুক থাকে, তাহার 

কোনরূপ সেন! করিতে পারিলে, সুখী হয়। 

জিজ্ঞান্ত_-সকলেই কি ভালবাসার প্রেরণায় অগ্তকে কিছু দিয়! থাকে? 

অন্যের সেনা করে? এক আন! দিলে ষোল আন1-পাইব, অল্প ত্যাগ করিলে 

অধিক লাভ হইবে, এইরূপ নিশ্বাসেও যে, একজন অঙ্কে কিছু দিয়া থাকে, 

অস্তের সেবা করিয়। থাকে, তাহ! কি মিথা! ? 
বৃক্তা__মিথ্য! হইনে কেন? সংসারে তাহাইত প্রায় সর্বদা নয়নে পতিত 

হয়। তবে ইহা আত্মার জন্য সকলে সন করে, এই সত্যের ব্যভিচারের দৃষ্টাস্ত 

স্থল নছে। ধাঁহারা ভগবানকে আস্মার আত্ম! বলিয়া জানিয়াছেন, ভগবানকে 
'নুৃতরাং, প্রিয়তম বলিয়া গবধারণ করিয়াছেন, সর্কাভাবময় ভগবান্ ও পরমাত্মা 

ছাড়া যাহারা 'আর কাহাকেও, ত.ন|ত্মীয় 'ভ।নে প্রতীয়মান. কোন পদ।্থকেও 

ভাঁলবাগিতে পারেন না, ভগবান্ ব! পরমাত্মা ভিন্ন যাহার্দের নয়নে অন্ত কোন 
পদার্থের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না, তাহার! ভগবান্ বা পরমাত্মণর জন 

টনর্কেঞিভাল . বাদেন, সুখপ্রাঞ্তির সাধনবোধে তাহাকে ভালবাসেন না, 

ইসীবাকীরী” পরমাত্মাই তাহাদের আনন্দ, ছীছাদের ঈপ্সিততম, ভগবান্ বা 

গরমাঞ্জ। ঠাহান্রের দৃষ্টিতে নুগপ্র।স্তির হেডুভূত ব। সাধনরূপে পতিত হন ন!। 
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ধনাদি পাইবার আশাতে যাহার! কাহারও সেবা! করেন, তীছার| সেব্যকে ঠিক 
ভালবাসেন ন1, সেবোর জন্ সেবোর সেবা করেন না, ধনাদি পাইবার আশাতে 
তাহার সেবা করেন। “পরমাত্মাই সব,* «সকলই তাহা এই জ্ঞানের 

বিকাশ হইলে, প্রত পৃ! হয়। যাহ! কার্ধা, তাহ! স্থল; যাহ! কারণ, তাহা 

হন্ম | কার্য বাহা, কারণ আন্তর--কার্্যাপেক্ষায় সুক্ম বা ব্যাপুকডর। 

কার্য কারণ হইতে বস্ততঃ ভিন্ন নহে, কারণই কার্ধ্যরূপ ধারণ করে। অতএব 

যাহ! আত্তর, তাহাই বাহা, যাহা বাহা, তাহাই স্বরূপতঃ আন্তর। কার্ধ্য মাত্রের 
করাণ আছে, এই কথার অর্থ হইতেছে, স্কুলের হুক্ম আছে, বাহের আস্তর ভাব 
আছে, ব্যাপ্যের ( স্থুলের ) ব্যাপক আছে। যাহ! সর্ধব্যাপক--সর্বকার্যের 

কারণ, যাহ! স্বয়ং অকার্যয--কাহারও কাধ্য নহে, যাহা অন্ত কোন হুক্ষমভাব 

হইতে জন্মলাভ করে নাই, যাহার অন্ত কোন পূর্বাভাব নাই, তাহা 'পরমায্াঃ | 

বিশেষ বিশেষ ভাব সমুহকে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন পরভাবে-অন্বিতীয় ব্রহ্মরূপে 

ডুবাইয়া দেওয়া, একীভূত কর! “পুজা” শবের অর্থ। অতএব বলিতে 
পারা যায়, পুর্ণভাবে না হইলেও, সকলেই পুজ। করেন বা করিবার চেষ্টা করেন।, 

নান্তিকও পুজা করেন, জড়বিজ্ঞানপর্বস্বও পুজা করেন। মননশীল মানুষ 

মাত্রেই বিশেষ বিশেষ ভাবে উপলভ্যমান ভাবসমূহকে সামান্তভাঁবে 

মিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, বিশেষের মধ্যে সামান্ঠকে ধরিবার, বিশে 

বিশেষ ভাবকে সর্বকারণ পরমাক্মভাবে নত করিবার যত্ব করেন, মননশীল 

মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মা ব। পরম কারণে আত্মনিবেদন করিতে আমার বলিবার 
যাহ। কিছু আছে, তৎসমুদায়কে তাহাকে সম্প্রদান করিতে তাহার চরণে দিবানিশি 

নমোনম করিতে সদ! সচেষ্ট । তাই বলিতেছি, বিশুদ্ধভাবে না হইলেও, পূর্ণরূপে 

ন| হইলেও, সকলেই পুজা করেন। যাহা সকলেই করেন, যাহ! না করিয়া 

থাকিবার উপায় নাই, যাহাতে তাহ! যথার্থ ভাবে করা হয়, তজ্জন্ত সদ! সচেষ্ট 

হওয়া আয্মার প্ররুত কল্যাণার্থর অবশ্ঠ কর্তব্য। পুজ1 কি, উপাস্তের-- 

আরাধ্যের স্বরূপ কি, যথার্থভাবে তাহ! না জানিলে, যথার্থ ভাবে পুজ। হইতে 

পারে না। যিনি সর্ব বিশেষ, বিশেষ ভবের পর সামান্তভাব, যিনি সর্ধকার্ষ্ের 

পরম কারণ, যাহ! হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার বক্ষে ধৃত হইয়া 

বিশ্বজগৎ অবস্থান করিতেছে, লয় কালে যাহার কোলে শিশ্বলগৎ এরলীন হয 

যিনি বিশ্বের মাতা-পিতা, ধিি সর্ধভাবময়, নরধবভাব গ্রপুরক, যিনি সকরুুকু'দকাঁ 
মিনি সকলের সব বলিয়! “সর্ব” বা সর্বাণী নামে অভিহিতা! হটয়া থাকেন, ট্ুফল 

৪৩ 
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বস্তই বস্ততঃ উহার, তিনি ভিন্ন অন্ত কাহারও কোন বস্ততে কে।নরূপ অধিকার 

নাই-। যিনি কোন বস্তকে “আমার” বলিয়। মনে করেন, “আমার” বলিয়া 

ব্যবগার করেন, তিনি চোর” তিনি এই ক্লেশময় সংসার কারাগারে পুনঃপুনঃ 

গমনাগমন করিয়া খাকেন। পুজা কর!, স্থুতরাং যাহার সব ধিনি সর্বাধিকারী, 

তাহাকে লব নিবেদন করা, অর্থাৎ আমার, “আমার” বলিবার কিছুই নাই। 
সবই তোমার, তুমিই সব, এই জ্ঞানাগ্রিকে প্রোজ্জলিত করিয়া, তাহাতে মস্ত 

বুদ্ধিকে--অজ্ঞানকে আহুতি দেওয়া, পরমেশচরণে আত্মনিবেদন করা, বার বার 

তাহার চরণে “নমোনমো” করা । বাহাভাবকে আস্তরভাবে দেখা, বাহ যে 

আস্তরভাবেরই ব্যক্ত অবস্থা, তাহ নিশ্চয় করা, বাহা ও আস্তর (স্থূল ও সক্ষম ) 

যে, বস্তুতঃ অভিন্ন, তাহ! স্থির করা, যথার্থ পুজা । পুজ্য ব উপাস্তকে, 

আরাধ্য দেবকে ন। চিনিলে, যথার্থ পুঙ্জ হইবে কিরূপে? (২) অস্তরেই 
বাহভাব বিগ্ভমান, বীজেই বৃক্ষ কুক্মভাবে অবস্থান করে। যদি অন্তরে প্রবেশ 

করিতে পার, বহিমূথকে যদি অস্তমুথ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে 

পাইবে, বাহ অস্তরেই বিচ্যমান, স্থুল সপ্রের গর্ভে অবস্থান করিতেছে । আমরা 
সাধারণতঃ কোন বস্তর ঠিক স্বভাব কি, তাহ! জানিনা । “স্ব” শবের অর্থ 

আত্মা; আত্মার ভাবই স্বভাব। যাহ! সর্বদ1, সর্বক্ বিদ্ধমান, দেশ কালাদি 

হবার! যাহ! পরিচ্ছিন্ন নহে, অতএব যাহা সর্ব কারধ্যের কারণ, সর্বস্থলের শুক্ষম 
তাহ! “আত্মা” তাহাই প্রকৃত"স্ব' । এখন বলা ঝইতে পারে, পৃথক্ পৃথক্ 
ভাবে উপলত্যমান স্ব প্রকৃত “ন্ব* নহে, অপরিচ্ছিন্ন পথই” প্রকৃত *ন্ব”। 

অপরিচ্ছন্ন এই “ম্ব” ই সর্ব বন্তর প্রকৃত “স্বভাব । অতএব সর্বভাবকে 

আত্মভাবে দেখাই পরমাত্মাররূপে অবলোকন করাই, অবিরুতস্বভাবের-_ 

বিমল স্বভাবের দেখা । ইহাই ত পুঙ্গা। এই নিমিত্ত পূজা করিতে হইলে, 

পুজককে পৃজ্যের ম্বভাৰ কি, তাহ! জানিতে হইবে, পৃজকের স্বভাব কি, তাহা 
জানিতে হইবে, পুজার উপকরণ সমুছের স্বভাব কি, তাছ। স্থির করিতে হইবে। 
এই সকল করিতে হইলে, যাহা যাহ। করা উচিত, বেদশান্্, পুজ। করিতে হইলে, 

তাহ তাহ! করিতেই উপদেশ করিয়াছেন । যাহার! বেদশাস্ত্রের উপদেশান্স।রে 

পুর্জ। করেন, তাঁহার! তাহা তাহাই করিয়া থাকেন। এখন একবার ভাবিয়া 
এদেখ, "পৃ! করিতে হইলে, কি কি করিতে হয়, এখন বুঝিবার চেষ্টা! কর, পুজা 

২) “পরিচীয় পুর! দেবং দেবপুঞ্জাপরো তব। দেবে পরিচয়ে! নান্তি 
বদ*:৫]কঞ্চ. ভবে ।”-_রোধসার । 
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করিতে হইলে, “আত্মশুদ্ধি” পস্থানগুদ্ধি” ৭মগ্শুদ্ধি” প্রব্যগুদ্ধি* পদেবশুয্ধি” 

এই -পঞ্চগুদ্ধি অবশ্য কর্তব্য, পঞ্চশুদ্ধি বিন! পুজা হয় না, শান্ত্র এই কথ৷ 
বলিয়াছেন কেন, এখন জানিবার চেষ্ট। কর, “আনন” “আবাহন”, “অর্থ” 

“পাগ্” “আচমনীয়” প্সানীয়” “বসন” “ভূষণ” প্গন্ধ”, পপুষ্প” প্ধুপ” প্দীপ” 
"নৈবেদ্ধ” “মাল্যান্থলেপন” নমস্কার ইত্যাদি উপচার.দ্বার! যে পুজা করা হয়, সে 
পৃজ| ছার! বিভিন্ন ভাব সমুহের পরপ্রন্গের সহিত সঙ্গতি--একীকরণ হইতে পারে” 

কিন] । ৃ . 

পু্জাস্থানকে পঞ্চগন্য জল, প্রস্থৃতি দ্বার! গ্র্ষালন, সন্মর্জন ও উপলেপ 

দার! দর্পণ বৎ নির্মপীকরণ, ধূপ, দীপ, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত করা 
বিচিত্র বর্ণময় কর! স্থানগুদ্ধি। স্থানশুদ্ধি দ্বারা পুঞ্জার কি উপকার হয়, তাহ 

বোধ হয়, বুঝাইতে হইবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানকুশল পুজা-বিদ্বেধীরাও যথোক্ত 
স্বানগুদ্ধির কার্যকারিতা কিয় পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্নান, 

ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, যড়গ্গাদি অথিল ন্তাস ইত্যাদি দ্বারা আত্মসুদ্ধি হয়। 

মাতৃকাবর্ণ এবং মূলমন্ত্রের অক্ষর সমূহ ক্রমে ক্রমে ছুইবার আবৃত্তি করিলে,, 

ম্ত্শুদ্ধি হয়। পুঞ্জার দ্রব্যাদিতে মূলমন্ত্র, অন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রোক্ষণ 
করিলে ও ধেনুমুদ্র। দেখাইলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, 

বুঝিতে পার1 যায়, 'মলশোধনই' পুঞ্গার প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম । আচমন ও 
গ্রাণায়াম দ্বারা দেহাদিয় মল বিশোধিত হইয়! থাকে, দেহাদির স্বভাব জ্ঞান 

নেত্রে পতিত হয়, দেহ, ইন্দ্রিয়, মল প্রত্থতির স্বরূপের আবরক দূরীভূত হয়। 

প্রাণায়মের কাধ্যকারিত1 সন্বন্ধে অনেক কথ। শুনিবার প্রয়োজন আছে। 

তগবান্ পাতঞ্জলিদেব বলিম্নাছেন, পগ্রাণায়াম” দ্বারা আত্মার গ্রকাশের আবরণ 

ক্ষীণ হয়, প্রাণায়মের প্রশংস। সর্বশান্ত্রে আছে। বায়ু ও শিবপুরাণে উক্ত 

হইয়াছে, *শান্তি” পপ্রশাস্তি” প্দীপ্তি” ও পএ্রসাদ” প্রাণ নিরোধ দ্বার! গ্রধানতঃ, 

এই চারিটী প্রয়োজন দিদ্ধ হইয়। থাকে । 

জিজ্ঞানু -_-প্শাস্তি* পপ্রশাস্তি,৮ প্নীপ্তি” ও প্গ্রাসাদ” ইহাদের অর্থকি? 

ইহদিগ দ্বারা কোন্ কোন্ গ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে ? 

বন্ত! বিস্তর পূর্বক তাহা বলিবার ইহা উপযুক্ত গবসর নহে। অতি 

ক্ষেপে কিছু বলিতেছি। ন্বয়ংরুত, বর্তমান জদ্মে অনুষ্টিত এবং পুর্বাজন্ম্জিত্ত . 

অনিষ্টজনক পাপ কার্য্যের ফলস্বরূপ মলিন সংক্কার রাশির; অথব। মাতা,পিতাঞ্জ - 

জ[তি-সন্বন্ধী গ্রভৃতি হইতে সংক্রামিত মল বা পাপ সমুহের যে, গ্রক্ষালন 
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বাযুপুরাণ তাহাকে “শাস্তি” বলিক্লাছেন। যথাবিধি প্রাণায়ামের অভ্যাস ক রিলে, 

দেহাদির মল শোধন হইয়া] থাকে। এঁহিক ও পারত্রিক হিতার্থ লোভমানাস্মাক 

পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির যে সংযম, তাহার নম প্প্রশান্তি।” প্রাণায়াম ছ্বায়। 
পাপানুষ্ঠানের বৃত্তির সংযম হয়। কৃর্য্যাদি প্রকাশাত্মক পদার্থ সমূহের গ্থায় 

,গ্রুকাশ স্বভাবের, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পৎ প্রসিদ্ধ খধিগণের সভায় অতীত, অনাগত ও 
্ঘমান পদার্থ সকলের সম্যগ. দর্শনের এবং সাম্যবোধের-_সমতাবুদ্ধির-_সমান 
খ্যাতির নাম “দীপ্তি” যখাবিধি প্রাণায়মের শভ্যাস দ্বারা এই দীপ্তি প্রাপ্তি হইয়। 

থাকে । ইন্দ্রিক্নগণের, ইন্জরিয়ার্থম্বরূপ রসাদির মনের, প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর যে 
গ্রসাদ-_নির্দলতা, তাহাকে প্রসাদ” এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। নিয়ম 
পূর্বক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে, যে, বিবিধ রোগের শাস্তি হয়, শরীর ও 

মনের রোগগ্রবণত! দূরীভূত হয়, তাহা জাধুনিক বৈজ্ঞানিক দ্িগের মধ্যেও বহু 

ব্যক্তির অনুভব হইয়াছে । প্প্রাণায়াম” করিলে যে, এই সকল হয়, তাহার 

কারণ কি, প্রাণায়ামের কার্যকারিতা! বুষাইবার সময়ে তাহা বল! হইবে। 
আচমন করিতে হইলে, কি করিতে হয়, আচমন করিবার সময়ে যেরূপ ভাবন! 

কর! আবশ্তক, তাহ! অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, আচমন দ্বার! মল 

শোধনই হয়, ভগবান্ ষে সর্বাভাবময়, যথার্থভাবে আচমন করিলে তাহা উপলব্ধি 
করিনার পথ অনেকতঃ পরিষ্কৃত হয়। ফলতঃ মলশোধনই আচমনার্দির 

উদ্দেশ্য । 

জিজ্ঞান্থ--বাবা ! ভূতশুদ্ধর প্রয়োজন কি? 

বন্ত1_ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাধুও আকাশরূপ পঞ্চভৃতময় শরীরের থে পর- 

ব্রদ্ের সম্পর্কে শোধন কর! হয়, অর্থাৎ ইহার! যে, পরম কারণ পরমাত্মা হইতেই 

উৎপর হইয়! থাকে, ইহার! যে পরমকারণ পরমাত্মার কার্য্য, এই প্রকার ভাবন৷ 

দ্বার] পৃথিব্যাদি 'পঞ্চভূতময় শরীরকে মলরহিত করা, শরীর সম্বন্ধে আমাদের যে 

জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানকে বিমল কর! অর্থাৎ পরমাত্মাতে দেহভাবকে ডূবাইয়! 
দেওয়াই প্ভৃতশুদ্ধি।” অতএব তৃতশুন্ধি পুজার (বিশেষ, বিশেধ ভাব সমূহকে 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার সহিত একীড়ত করাই তাহাতে সর্ধব বিশেষ 

বিশেষ ভাব সমর্পণ করাই পুজা, ইহ! ল্মরণ করিও) প্রধান অঙ্গ । * দেহকেই 
আমর] সাধারণতঃ আত্মা! বলিয়! বুঝিয়৷ থাকি, ধাহার! পরমাত্মার রূপ বিচার 

না করিয়া, পরমাত্ম।র স্বরূপ দর্শন ন! করিয়া, দেহকে আত্মা বলে মনে করেন, 

তাহার। ঘোর অন্ধকাররূপ তিমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যাহ 'আত্মার শ্বরূপকে 
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আচ্চাদিত করিয়া রাখে, তাহা "পাপ” এই পাপ বা মলের শোধনই আব্মাপুনধি 

প্রসথতির প্রয়োজন। 

জিজ্ঞান্ু--বাবা ! যাহার! যথাবিধি প্রাণায়ামাদি করিতে অশক্ত, ভাহাদের কি 

কোন উপায় নাই? তাহার! কি ম1 ছূর্ার পুজ| করিতে পারেন নাঃ 
বন্ধ।--ম1 দুর্গা, কে, এবং কাহাকে প্রকৃত পুজা বলে, পৃ্জার জীবন কি, 

তাহ! ষথার্থভাবে জানিতে পার নাই, তাই এইরপ প্রশ্ন করিলে। রাবণবধ্রা 

অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্ত্রকে দেবর্ধি নারদ বণিয়াছিলেন, কাকুস্থ ! ছুট দশাননের 
ংহারার্থ অমরগণ আরিপুরুষ ভগবান হরিকে প্রার্থনা করাতেই, নারায়ণাংশে 

আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাঘব! রবণকে বধ করিবার এক উপায় নামি 
আপনাকে বলিয়৷ দিতেছি। আপনি সেই উপাগ্নের আশ্রয় করিলে দুর্জয়, 

হৃদর্য দুষ্ট রাবণ আশু নিহত হইবে। আপনি সম্প্রতি এই আশ্বিন মাসে পরম 

শদ্ধঘিত হইয়| সর্ববপিদ্ধিকর "নবরাত্র ব্রত” করুন। এই ব্রতে নবরান্রি উপবাসী 

থাকিয়া যথাবিধানে জপহোমাদিসমন্থিত তগবতীর অর্চনা করিতে হইবে। পুর্বে 

বরহ্গা, বিষু, মহেশ্বর ও মুররাজ ইন্্রও এই ব্রত করিয়াছিলেন। রাম! সর্ব 
বিষয়ে সুখী ব্যক্তিরও এই গুভপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান কর্তব্য। যে বাক্তি কষ্টে 
পতিত হইয়াছে, তাহার ত সর্বসিদ্ধিকর, সর্বকষ্টহর এই ব্রত বিশেষরূপে করণীয়। 

বিশ্বামিত্র ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্ঠপ, বৃহস্পতি ইহারাও এই ব্রত করিয়াছিলেন । অতএব 

আপনিও রাবণবধার্থ নবরাত্র ব্রত করুন। ম্ররাজ ইন্্র বৃত্রান্থরের বিনাশার্থ 

শঙ্কর ত্রিপুরাস্থরের নিধনার্থ এবং মধুকুদন মধুটিটভের সংহ্থারার্থ এই নবরাত্র 

ব্রত করিয়াছিলেন। দেবর্ষধি নারদের এই কথ শুনিয়৷ ভগবান্ শ্রীরামচন্ত 
তাহাকে বলিয়াছিলেন। হছে দয়ানিধে! আপনি ত সর্বজ্, অতএব আপনি 

দয়া করিয়। বলুন, সেই দেবীকে? তাহার প্রভাব কিরপ? তিনি কোথা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? তাছার নাম কি? এবং কি প্রকার নিয়মেই বা 

এই ব্রত করিতে হয়। নারদ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথ শুনিয়৷ বলিয়াছিলেন, 

সেই সনাতনী ( অজা, নিতা। ) দেবী আগ্যাশক্তি নামে বিখ্যাতা, তিনি সততই 

একতাবাপন্ন!, তাহার জন্ম, মৃত্যু কিছুই নাই? পুঞ্জিতা হইলে, তিনি সমুদায় 

ছঃখ বিনাশ পূর্বক সর্বপ্রকার কামনাই পুর্ণ করি! থাকেন। হে রঘুপ্হ ! 
তিনিই ব্ধাদি অখিল জীবের কারণ, তীডার শক্তি ভিন্ন কেহ স্পন্দিত হইতেও 

সমর্থ হয় না, তিনিই বিষুর পালনশত্তি, তিনিই মদীয় পিত। ব্রহ্মার স্থহিশক্তি, 

ংহারকর্ত। রুদ্রদেৰের তিনিই সংহ্ারশক্কি, পরম কল্যাণময়ী পরাৎপর! পরব্র্গ 
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, শক্তিও তিনি। ব্রিভূবনমধ্যে যেখানে সদসতবস্ত আছে, তিনিই তৎসমস্তের শক্তি, 
হৃতরাং তাঁহার আর উৎপত্তি কোথ! হইতে সম্ভবিতে পারে? যৎকালে ব্রস্জা? 
বিষুধ, রুদ্র, দিবাকর, ইত্যাদি দেবগণ, পৃথিবী ও পর্বতাদি কিছুই থাকে না, 

সেই মহাগ্রলয়কালেও সর্ববকল্যাণময়ী, সর্বগুণাতীত৷ সেই পুর্ণাপ্রকৃতি আগ্চ- 
শক্তিই চিন পরমপুরুষ পরব্রঙ্দের সহিত বিহার করিয়। থাকেন। সেই নিগুণ! 
সী যুগাদি সময়ে (স্ষ্টিকালে ) সগুণ! হইয়া, প্রথমে ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বরকে 
পূর্বক তাহাদিগকে স্ষ্টাদি শক্তি প্রদান করিয়া তাহাটিগের দ্বারা ভুবনত্রয় 

সৃষ্টি করেন। বেদ সকল তাহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি বেদের 
আদি, তীছাকেই পরম! বিগ্া বলিয়া জামিবেন। জীবগণ ইহাকে জানিতে 

পারিলেই জন্ম-মৃতময় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া! থাকে । হে রঘুনন্মন! ব্রঙ্গাদি 

দেবগণ গুণ ও কর্্মভেদে যে অসংখ্য নাম কল্পন। করিয়াছেন, আমি আর তৎসম্বন্ধে 

কি বলিব? 'অকারাদি ক্ষকারাস্ত সমুদায় ব্যঞ্ন ও স্বরবর্ণ যোগে বত নাম 

হইতে পারে, তৎসমুদায় তাছারই নাম, তাহারই বাঁচক, তীহার নামের সংখ 

নাই। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,-_বিপ্র্ষে! আপনি সংক্ষেপে সেই নবরাত্র ্রতের 
বিধান বলুন, আমি অগ্ই পরম শ্রদ্ধাস্হকারে তাহার অনুষ্ঠান করিব। 

নারদ বলিলেন, আপনি সমতল প্রদেশে বেদিক! প্রস্তাত করিয়! তছুপরি 

জগৰস্থিকাকে স্থাপনপুর্বক বথবিধানে নবরাত্র উপবাস করুন। হে মহীপতে ! 
আপনার এই কার্যে আমি আচার্য্য হইব। দেবগণের কার্ধ্য সাধনার্থ আমি 

এ বিষয়ে সাঁতিশয় উৎসাহ করিতেছি। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রেমপুর্ণ হৃদয়ে 

নারদোক্ ব্রত করিলে, দেবী ভগবতী তাহাদিগের ভক্তিতে সন্ত হইয়া মহাষ্টমীর 
নিশীথকালে সিংহবাহনে অবস্থানপুর্বক তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই 
গিরিশ্ঙগেই অবস্থানপূর্ববক ভ্রাতৃসমন্থিত শ্ীরামকে মেঘগন্ভীর বচনে বলিয়াছিলেন, 

হে মহানাছো রাম! আমি অস্থ ত্বদীয় ব্রতে সাঁতিশয় সন্তষ্টা হইয়াছি; অতএব 

এক্ষণে মনোভিলধিত বর প্রার্থন। কর। তুমি অমরগণের প্রার্থনাহ্ুদারেই 
রাবণবধার্থ নারায়ণাংশে পবিভ্র মনুবংশে উৎপন্ন হইয়াছ। পূর্বে তুমিই স্থর- 
গণের হিতলাধনায় মতস্যরূপ ধারণপুর্বক হুর্দা্ত রাক্ষকে সংহার করিয়! বেদ 

রক্ষা! করিয়াছিলে ৷ তুমিই কর্ম শরীর ধারণপূর্ববক পৃষ্ঠদেশে মনদরাদ্রি ধারণ 

করিয়! মহাসমুত্র মন্থন করাইয়৷ ন্ুরবুদ্দকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলে। রাম! 
তুমিই ত বরাহরূপে দশনাগ্র দ্বারা মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিয়াছিলে। তুমিই ত 
নৃসিংহাবতার হইয়া গ্রহলাদকে রঙ্গাপূর্বক হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছ। 



হুর্গা ও হুর্গার্চনতত্ব। ৩৪৬ 

পৃর্বকালে তুমিই ত সুরকার্ধ্যসাধনে তৎপর হইয়! দেবয়াজের কনিষ্ঠ বামনমুন্তি 
ধাঁিগপূর্বক বলিরাজকে ছলন! করিয়াছিলে। তুমিই ত বিষ্ণুর অংশে জমদগ্রিপুতর 
পরগুয়াম হুইয়৷ ক্ষত্রিযদ্দিগকে সংহ।রপূর্ববক ব্রাঙ্মণকে পৃথিবী দান করিয়!ছ। 

সেই তুমিই এক্ষণে রাবণ প্রপীড়িত দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াই দশরথা সমল 
রাঁমরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। (১) 

শ্ীমহাভাগবতেও শ্ররামচন্দ্রের রাবণ বধার্থ ভগবান্ হর্গাদেবীর পূজার কী 

বিস্তারপূর্বক বর্ণিত হইয়াছে, ম৷! ছুর্গার স্বরূপও, শ্রীমহাঁভাগব্ত পাঠ করিলে, 
বিশদভাবে অবগত হওয়া! যায়। দেবধি নারদ ভগবান্ রামচন্দ্রকে রাবণ বধের 

উপায় স্বরূপ নবরাত্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, স্বয়ং 

আচার্ধ্য হইয়! রা'মচন্জ্রকে নবরাত্র করাইয়াছিলেন ; দেবী ভাগবতে এইরূপ কথ! 

আছে, কিন্তু শ্রীহাভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মা রাবণ বধার্থ ম! ছূর্গার পুজা 

করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের স্তবে সন্তষ্টা হইয়া আকাশবাণী দ্বারা তাহাকে 

বলিয়াছিলেন ; হে মহাবলপরাক্রম রঘুবর, তুমি অচিরে লঙ্কার নিশা১রণগণকে 
নিহত করিয়৷ বিজয় লাভ করিবে। আমি ব্রঙ্গা কর্তৃক বিন্ব বৃক্ষে বোধিত ও 

০ পপ 

(১) “ভ্রাতরো চত্রতুঃ পরের ব্রতং নারদসম্মতম। অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু 

দেবী ভগবতী হি সা॥ সিংহারূঢ়! দদৌ তত্র দর্শনং প্রতিপুজিত। | গিরিশুঙ্গে 
স্থিতাবা চ রাঘৰং সাম্ুজ গিরা ॥ মেঘগস্তীরয়! চেদং ভক্তিভাবেন তোধিতা। 

দেবাবাচ। রাম রাম মহাবাহে। তুষ্টাম্মাগ্য ব্রতেন তে ॥ প্রার্থরন্ ব্রতং কামং যে 
মনসি বর্ততে । নারায়ণ।ংশসস্ত তন্বং বংশে মানবেইনঘে ॥ রাঁবণপা বধায়ৈব 

প্রাথিতত্বমরৈরপি। পুরা মৎসাতনুং কতা হত্বা ঘোরং চ রাক্ষসম্॥ তয় বৈ 
রক্ষিতা বেদাঃ স্থরাণাং হিতমিচ্ছতা । ভূত্বা কচ্ছপরূপস্ত ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্ ॥ 

অকৃপারং প্রমন্থানং কৃত্বা দেবানপোষয়ঃ। কোলরূপং পুরা কতা দশনাগ্রেণ 

মেদিনীম্ ॥ ধৃতবানপি যদ্রাম হিরণ্যা্গং জঘান চ। নারসিংহীং তন্ুং কৃত 
হিরণাকশিপুং পুরা || প্রহলাদং রাম রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব । বামনং বপুরাস্থায় 

পুরা ছলিতবান্ বলিম্ ॥ তৃত্েন্্রস্তানুজঃ কামং দেবকাধ্যপ্রসাধকঃ | জমদা গ্রিন্থুতত্বং 
মে বিষ্োরংশেন সঙ্গত ॥ কৃত্থাস্তং ক্ষত্রিপাণাং তু দানং ভৃমেরদান্থিজে। 

তথেদানীং তু কাকুতস্থ জাতো দশরখাক্মিজঃ ॥ প্রাথিতস্ত দুরৈঃ সর্বৈরাবণে- 

নাতিগীড়িতৈঃ ॥* 
__দেবী তাগবত। 



৪৪ উত্সব । 

পুজিত স্থইয়াছি। (ণ্অহং সম্ে!ধিতা বিষে ব্রদ্দণ! পুজিতাঁপি চ। দাস্যামি 
তেমনোভীষ্টং বরং শত্রু নিবর্হণম্ ॥” ভ্রীমহাভাগবত )। 

"জিজ্ঞান্থ__বাবা! যে মা দুর্গাকে আখিন মাসে অনেকে পৃজা করেন, যে 

ম৷ ছূর্ধাঙ্চক আমি ছেলে বেল! হইতে ভালবাসি, সেই ম! ছর্গাই কি, বেদে “হূর্গা”, 
এই নামে লক্ষিত। হইয়াছেন? বাবা! আঙিন মাসে ম! দূর্গীর পুজা করিতে 

হইলে বোধন করিতে হয় কেন? শনবরাত্ত” সম্বন্ধে আমার অনেক কথ! 

জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা প্রাণায়ামাদি করিতে অসমর্থ, তাহারা কি করিয়া 
মার পুজ। করিবে? বাবা! দেবী ভাগবতে এবং অন্তান্ত পুরাণে যে ভগবান্ 

রামচন্দ্রকে “পরিপূর্ণতম হরি” বলা হইয়াছে, মে রামচন্দ্র দেবী হূর্গার স্বরূপ 
জানিতেন ন।, নারদ বা ব্রঙ্দাকে তিনি দেবী মহেশ্বরী মহাতুর্গী কোথায় আছেন, 

তাহার প্রভাব কিরূপ? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া আমার 

জানিতে ইচ্ছা! হইয়াছে । দেবীভাগবতে ও শ্রীমহাভাগবতে এইরূপ কথা! আছে, 

কেন? পু! করিতে হইলে, "আবাহছন ও বিসর্জন” করিতে হয়, ইহার কারণ 
কি? আবাহন ও বিসর্জনের অভিপ্রায় কিঃ বাবা? 

: ব্বক্তা--সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ভগবান্ প্রীরামচন্ত্র জানিতেন, তিনি কে, এবং 

দেবীরই বা স্বরূপ কি? তবে যে তিনি এইরূপ লীল| করিয়াছিলেন, 

তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। লোকে তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া 

জানে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের তাহা অনভিমত। রাবণ মানুষের বধ্য, অন্যের 

বধ্য নহে, তাই ভগবান্ মান্ুষী তনু ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ 

ভক্তব্ৎমল, ভক্ত তাহার প্রাণ স্বরপ। তাহার কোন ভক্ত কোন কারণে 

উত্তেজিত ও কোপপরবশ হইয়৷ তাহাকে শাপ দ্রিয়াছিলেন, তুমি নররূপে 

পৃথ্থবীতে এরন্সগ্রহণ করিবে, এবং তোমার আত্মবিস্থৃতি হইবে। ভগবান্ 

রামাবতারে ভক্তের ইচ্ছ। পুর্ণ করিবার নিমিত্ত আত্মবিস্থৃতিবৎ ব্যবহার করিয্া- 

ছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে, সর্বজ্ঞ ছিলেন, তিনি যে দেবীর স্বরূপ 

জানিতেন, লৌকপিতামহ ব্রদ্ধার কথ! হইতেই তাহ! সপ্রমাণ হয়। শ্রীরামচন্দ্রের 

শ্বরূপ সমন্ধে ব্রহ্মা যাহা ঘাহ! বলিয়াছিলেন, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আমি 
তৎসমুদায় উদ্ধত করিয়াছি। রবুধর ব্রদ্মার মুখ হইতে দেবীর কথা৷ শ্রবণ পূর্বক 

_ বলিয়াছিলেন, প্রভো ! সম্প্রীতি বলুন) দেবী মাহেশ্বরী মহাহর্গ। কোথায় 

আছেন? তাহার রূপ কিরূপ রম্য? এতছুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যদিও 

তুমি সবশ্নং সব জান, তথাপি শ্রোতা ও বক্তাদিগের পাবন বলিয়া! এই পুণ্য কথা 
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বলিতেছি ( *শৃগু রাম প্রবক্ষণামি ত্বর়ং জানাসি যস্থপি। তথাপ পাখচং পুশাৎ 

*প্র্লীভৃপাং ভাষতাং যতঠ 1 )। 

ব্বৌ সর্বগ! সর্বব্যাপিকা, সর্বসংস্া, সর্বত্র বিস্তমানা ;) তিনি বর্গ 

মধ্যে আছেন, তিনি বরঙ্গাণ্ডের বাহিরেও' বিদ্তমানা ( সর্বজ্ঞ “সবার চ 

বিশেধাৎ পীঠবাসিনী | * * * ব্রদ্ধাগুমধ্যসংস্থা চট তগ্বহিবাসিনী তথা 

__শ্রীমতাভাগত )1 দেবীর “পৌরাণিকী পতাস্ত্রিকা ও “বৈদিকী মুর্তি আছে, 

মহাভাগবতে দেবীর এই ব্রিবিধ মূর্তির বিবরণ আছে। 

দেখবাবা দেবী কে, প্পুজা” কোন্ পদার্থ, তাছ। বথার্থতাবে উপলব্ধি 

করা অত্যন্ত হ্ঃসাধ্য। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে, স্দগুরর উপদেশাছুসারে 

কর্প না করিলে, কেহ মা হৃুর্গার স্বরূপ যথার্ঘভাবে জানিতে পায়েন না, ফেছ 

যখাযথরূপে তীছার পুজা করিতে সমর্থ হন না । 

জিজ্ঞান্থ--_আাপনি যাহ! বলিলেন, আমার এখন তাহাই দৃঢ় শিশখ্বাস হইয়াছে । 

কেবল বেদ শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিলে কি হইবে? বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট কর 

না করিলে, বেদশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ একেবারে অনর্থক না' হইলেও ইহা ফে। 

আকাঙজ্ষিত ফলপ্রদ হইতে পারে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বে 

শান্সরোপদেশ সমুহের মধ্য আপাত দৃষ্টিতে প্রতীক্সমান বনু: মতভেদ আছে, এই 

সকল দতভেদের সমাধান না হইলে, কোন্ মত সতা, কোন্ মত গ্রান্থ ও কোন্ 

মত অসত্য ৰলিয়। পরিত্যাজা, শুদ্ধভাবে তাহা স্থির কর! সম্ভব হর না । আছি 

আপনার মুখ হইতে গুনিয়াছি, শান্ত সমূহের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান 
মতভেদ সমূুছের সমন্বয়, সাধু লক্ষণ সকলের মধ্যে একটী প্রধান লক্ষণ | হদ্দি 
আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়! থাকে, হাহ! হইলে আমি ক্রমশঃ আপনার 
উপদেশ সাবধান হইয়া শ্রবণ ও তদস্ুসারে কণ্দ করিব। যথার্থভাবে ছর্গা পুজা: 

করিতে ইচ্ছ!' হইয়াছে । বথার্থভাবে ছুর্গার পুজা কথিবার. ইচ্ছ। কেন হইয়াছে* 
যদি আপনি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহ! হইলে আমি. বলিব, ম! হর্গার বা গুরুদেন্বর, 

রুপার জামার ধারণ। হইয়াছে, আমি যাহা কিছু করি, তাহ! মা হুর্গার ক্কপাক়, 

তাহার শক্কি বশতঃ, আমার কায়িক, বাচিক ও মানপিক স্পন্দন তাহারই 

শক্তি দ্বার! হইয়! থাকে | হূর্গা সপ্তুশতী পাঠ করিয়াছি, আপনার মুখ হুইত্তে, 

ইছার মনোহর ব্াখা! শ্রবণ করিরাছি, যাহা গুনিয়াছি, তাহার তাৎপর্য 

পর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই, তথাপি মা ভূর্গাই ফে সব, মা'র কপ! ব্যতি 

রেকে ধে কোনরূপ সিদ্ধি হইতে পায়ে না, ম! দুর্গা ফে ইচ্ছাশক্তি, ভিনিই ফে 
৪8৪8 



৩৪৬ ., উৎলব। 

আন ও ক্রিয়াশক্তি, ম! হর্গার কপাতেই যে আমি দেখি, শুনি, চলি, চিত্ত! করি, 

দি হূর্গাই যে, বুদ্ধিরূপে আমার হৃদয়ে অবস্থান করেন, ম! ছুর্গাই যে সর্ধবমজলমহী:* 

স্ীর্থলা ধিকা, তিনিই যে আমার একমাত্র গতি, একমাত্র শরণ, ম! ছূর্গাই যে 

বিশ্বের টি, স্থিতি ও. বিনাশের শক্তিভৃতা, -তিনিই যে সনাতনী, শরণাগত দীন 
আর্তজনের তিনিই যে ত্রাণপরায়ণা, তিনিই যে বেদের "অদ্দিতি”, এক কথায়, 
তিনিই যে সব, গুরু শাস্ত্রের অনুগ্রে ভগবতীর কৃপায় আমার তাহা ধারণ! 
হইয়াছে । তাই মাহ্র্গার-_-সেই মহাকারুণ্যময়ীরঃ সেই ুর্গীতিবিনাশিনীর, সেই 

হুরাচারবিখাতিনীর, সেই সর্ব আন্িহরার চরণে পুনঃপুনঃ নমোনমঃ করিতে। 

ভীহার শরণাগত হইতে “সর্বমঙগলমঙগল্যে শিবে সর্বার্থনাধিকে | শরণ্যে ত্র্যন্বকে 

গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ স্ষ্টিস্থিতবিনাশ।নাং শক্তিতুতে সনাতনি | গুণাশ্ররে 

গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ত্বতে ॥ * * * সর্ঝাস্বরপে সর্বেশে সর্বশজিসমন্িতে | 

ভয়েভ্যন্ত্রাছি নে! দেবি ছুর্গে দেবি নমোইস্ততে ! নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয় 

বিনাশিনীম্। মহাদুর্গ:প্রশমনীং মহীকারুণারূপিণীম্॥* এইরূপ ভাবে মার স্তব 

করিতে একাস্ত ইচ্ছা হুইয়াছে। শ্রুতি ধান্থাকে পঅজ্ঞেয়।,৮ “অলক্ষ্য।”, *অজ।* 

বলিয়াছেন, আমি কি করে তাহাকে জানিতে পারব? তাহার কূপ! বিনা, 

আমি কি করে তাহার শ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইব? এক আশা, মা আমার 

মহাকারুণাময়ী, মা আমার দুর্গতিনাশিনী। বাবা! ম! হর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে বু 

কথ! গুনিবার ও বুঝিবার শক্তি আমার নাই । যাহাতে আমার কল্যাণ হইবে, 

আপনি আমাকে সংক্ষেপে তাহা বলুন, প্রাণ যে ভাবে আমার বিশ্ব্জননীর পুজ। 

করিতে ব্যাকুল হইয়াছে যাহাতে আমি সেইভাবে আমার মাকে পুজা! করিতে 

পারি, আপনি আমাকে তাদৃশ কৃপা করুন। আপনি দয়া ক'রে, কি নিমিত্ত 

মা হৃর্গার আশ্বিন মাসে পুঞ্জ! করা হয়, কি নিমিত্ত বোধন করা হয়, আবাহনের 

ও বিসর্জনের অর্থ কি, “নবরাত্র” এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, এই সকল বিষয় 

আমাকে বুঝাইয়া দিন, আমাকে দেবীনুক্ত ও রাত্রিস্থক্তের ব্যাখ্যা করিয়৷ দিন। 

"মা হুর্গার বৈদ্দিকী, পৌরাণিকী ও তাস্ত্রকী* এই ত্রিবিধমূর্তি আছে, শ্রীমহাভাগ- 
বতের এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বেদ, তন্ত্র ও 

পুরাণ, ইহাদের স্বরূপ কিঃ ইহাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, “স্থূল” ও 

*স্থঙ্ছ” বা ণ্বাহ ও আভ্যন্তর” এই দ্বিবিধ পুজার প্রকৃত তত্ব কি? গুনিয়াছি, 

মানস যাগ ব৷ পুজ! না করিলে, বাহ্ পুঙ্জ কর! হয় না। এই সকল কথার 

, ্ভিগ্রাক় কি, আমি তাহ! বুঝিতে পারি নাং এই সফল কথার অভিপ্রায় কি 



ছুর্গ ও ছুর্গার্চনতব । এ 

তাহ! জানিবার ইচ্ছ। হয়। পুজার জীবন সম্বন্ধে আপনি-- কিছু উপদেশ দিবেন, 

: আমি মার সভীব পুজা করিবারই অভিলাধী । "সকলেই পণ বা -বিশুদতা 
না হইলেও মার পুঁজ করে* আপনার এই গম্ভীর কথার অভিপ্রায় কি? সা 
জানিতে ইচ্ছা হয়। . 

 বক্তা--তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর, হতাশ হইও না, ব্যস্ত 

হইও না, তোমার যে ধে বিষয়ের জিজ্ঞাস! হইয়াছে, আমি মা ছুর্গার শরণ গ্রহণ 

পূর্বক তোমাকে সেই সমস্ত বিষয় জানাইবার চেষ্টা করিব । মা”র কপ! হইলে, 

কিছুই অপস্তব হইতে পারে না, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধরিয়! রাখিবার 

চেষ্টা করিবে। 

দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, নবরত্র ব্রত শরৎকালে বিশেষরূপে যথাবিধি 
করিতে হয়, বসস্তকালেও ইহ! গ্রীতি পূর্বক কর্তব্য । *শরৎ* ও প্নসস্ত* নামক 

খাতুদ্ধয় গ্রাণিদ্দিগের পক্ষে অতি ছুঃখে অতিবাহনীয় এই সময়ে মানবগণের বিবিধ 

প্রকার পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, অনেকেই কালকবলে কবলিত হইয়! থাকে, এই 
জন্ত চৈত্র ও আশ্বিন মাসে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের ভক্তিপূর্ব্বক দেনী চণ্ডিকার পুঞ্জ 
অবশ্টা কর্তব্য । পশরৎ* ও "্বসস্ত” পমহাঘোর” এই খতুদ্বয় সর্বজন মধ্যে 

শযমদংগ্র।” নামে প্রসিদ্ধ (শরৎকালে বিশেষেণ কর্ডিবাং বিধিপূর্বকং। বসন্তে চ 

প্রকর্তবাং তখৈৰ প্রেমপুর্বকং ॥ স্বাবৃতুষমদ্্রংপ্্রীখ্যো নুনং সব'জনেধু বৈ। 

শরদ্বসম্তনামানৌ ছূর্গমৌ প্রাণিনামিহ ॥ তন্মাতত্র প্রকর্তবাং চগ্ডিকাপুক্কনং 
বুধৈঃ ॥ দেবী ভাগবত, ৩।২৬। শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণবধাথথ নবরান্র ব্রত 

করিয়াছিলেন, দেবী ভাগবতে তাহ1ও উক্ত হইয়াছে । শ্রীহাভাগবত পাঠ 

করিলে অবগত হওয়া যায়, ত্রঙ্গা সংগ্রামে ঞুব গ্রয়লাভার্থ রামচক্দ্রের জন্ত 

পিংহবাহিনী দশভুজ।র মৃন্মনী মূর্তি নিশ্মাণ পূর্বক দেবীকে অকালে প্রবোধিত 

করিয়! পুজা করিয়াছিলেন । | 

জিজ্ঞান্ু--পদেবীকে অকাল-গ্রবোধিত করিয়াছিলেন, এই কথার অভিপ্রায় 

কি? 

বক্তা-__দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি, এবং উত্তরায়ণ তাহাদিগের দিব! । 

দক্ষিণায়নে দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন ( অয়নং স্বেহযনে বর্ষং ক্রমাত্তে 

দক্ষিণোত্তরে । রাত্রিদিবৌকসাং পূর্ব্বং দিবা বৈচোত্তরায়ণম্ ॥*--নতসংহিতা )। 

আহখ্িন মাসে (দক্ষিণায়ন বলিয়া! ) দেবতার! নিদ্রিত থাকেন, এই নিমিত্ত কা 

মাসে দেবতার প্রবোধন--অকাল গ্রবোধন। - 



০৪ উত্ফব”. 

পরা সারর জাগরণ” ও নিডার স্বরূপ স্দ্ধে কিছু না বলিলে আমি. 
ঃসজির$লে বোখন” কি, ঠিক তাহ! বুঝিতে পারিতেছ না । 

. টুবক্কা-_এ.সম্বন্ধে অনেক কথা৷ বলিতে হইবে, যথাসময়ে তাহ! বলিব । ভগবান্ 
রামচন্দ্রের জন্ঠ ব্রহ্মা 'আশ্িন মাসে দেবীকে প্র বোধিত করিয়াছিলেন, তাই 

আশ্বিন মাসের পুজাতে বোধন করিতে হয়। বোধন করিৰার সময়ে 'রাবণের 
ঘধ ও রামচঞ্জের অনুগ্রহাথ পুর! ব্রহ্মা কর্তক দেবীর অকালে বোধন কর! 
ক্ইকাছিল এবং আমিন মাসের অসিত (কৃষ্ণ) পক্ষে আদ্র নক্ষত্র যুক্ত 
নী তিথিতে বিশ্ববৃক্ষে আমি যাবৎ পুজা রুরিখ, তাবৎকালের জন্ত তোমারে 
প্রবোধিত করিতেছি, (“ইষে মাস্তসিতে পক্ষে নবম্যামান্র যোগতঃ ৷ শ্রীবৃক্ষে 
বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পৃজাং করোমাঞম্। রাবণস্ত বধার্থায় রামন্থানুগ্রহথার্চ । 
অকালে ব্রহ্গণা বোধোদেব্যাস্ত রকৃতঃ পুরা ) এই মন্ত্র্ঘয় পাঠ করিতে হয়। আশ্বিন 
মাসে যে দেবীর পুজ! হয়, তাহাতে যে জন্ত বোধন করিতে হয়, সংক্ষেপে তাহ! 
ঝধিকম। এতচ্জারা তোমার যে বিশেষ লাভ হইবে না, তোমার যে জিজ্ঞাস! 
রিনিব্বত্ধ হইনে না, তাহ আমি জানি। 

"্নবরাত্র” সম্বন্ধে আমার বু বক্তন্য 'আাঙ্ে। সংসার বে, দেবামুরের সংগ্রাম 

ক্ষেত্র, তা সম্ভনতঃ তোমার বহুশঃ শ্রুত বিষয় । অনুর কাহাকে বলে, সংসার 
দেবাম্্ুরের ক্ষেত্র, এই কথার প্রক্কুত আশয় কি, “নব” এই সংখ্যার তত্ব কি? 

রাত্রি কোন্ পদার্থ? উত্যাদি বিষয়ের বথার্থ সমাধান-ব্যতিরেকে নবরাত্রের 
প্রত আশয় কি, তাহ! নোধগম। হইতে পারে না । ম্মরণ করিও যাষ, টৈবত 
ও অধ্যাত্ম এই ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ দর্শন না হইলে, বেদের ব! ইতিহাস-পুরাণ 
সম্বপ্ধীয় সমীচীন জ্ঞান লাভ হয় না। নব রাত্রের স্বর্ধপ যথার্থ ভাবে অন্তুসপ্ধান 
করিতে হইলে “যাজ্* "দৈব ও' অধ্যাত্ম” এই ত্রিবিধ অর্থের তত্ব যথার্থরূপে অবগত 
হইতে হইবে । বশিষ্ঠে রথস্তর সাম দ্বারা মোহপ্র।প্ত ইন্দ্র বা আত্মাকে প্রবোধিত 
করিলে, তিনি বিবেকরূপ অরৃশ্ত বন্জ ছার! ত্বপরীরম্ত বৃত্রান্্ররকে € মোহ বা 
গজ্ঞানকে ) নিহত করিলেন, মহাভারতেক্স এই কথার অভিপ্রায় কি, তাচ। 
চিস্তনীয় । যাহ! 'আত্মজ্ঞানকে আবুত করিয়! রাখে, যাহা আত্মার স্বরূপকে 
জানিবাব পথে প্রতিবন্ধক, যাহা ছুঃখময় সংসারে যাতায়াত করিবার 
কারণ, যাহ! অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও সত্বাকে পরিচ্ছন্ন করে, তাহা প্মায়া,। 
সায়ার হম্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, পরমাত্মার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, দ্বরতাক্! মায়ার হাত হইতে মুক্তি লাভের জগ্ঠ 
অরঞ্খ সম্ষদানন্দময় পরমাস্মার শরণাগত হওয়! ভিন্ন উপায়ন্তর না। 
'সায়া শব বেদে 'আবরক উঅস্ুর;র এই অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। 
৩১৩-৯) ৩১৫৩-৯ এঈ কথার অর্থ কি? যক্ঞোপবীতকে নবগুণ ( নগুণ ) 
বলা হয় কেন, তাহা জান কি? আমি থা-জ্ঞান পরে “নবরাত্রের* বিশ্ত'র 
পূর্বক ব্যাখ্যা করিব। নদপ্রকার ব! নবগুপিতক র্লাত্রি ব| মায়াকে অভিজ্ঞ 
করিড়ে না পারিলে দেবত! সর্ধতোভাবে মায়া, বা আবরক অন্গুরকে জন করিতে 
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সমর্থ হন ন1। ইজ্জ দধীচ মুনির অস্থিনির্িত যজ্ঞ হ্বার| বৃজ্ঞাক্থুরকে বধ করিয়া 
ছিলেন। নব সংখ্যক নবতি (৯১৯*) আররক্ষ অন্থরূকে বিনাশ করিয়াছিলেন 
খাদ ও লামবেন্নের এই কথার জভিপ্রায় কি তা ভাবিয়! দেখ (প্ইজ্জো রবী 
আস্থৃতিবৃত্রাণ্য প্রতিষুত জঘান নবতীর্ণব ॥৮-_ খগ্রেদ ১/১1৫। 

জিজ্ঞান্থ--'নবরাত্র' শবের গর্ডে মে এত তত্ব নিহিত 'আছে, তাহার কিঞিৎ 
আন্ডাস পাইয়াও কৃতার্থ হইলাম; এখন আবাহন ও বিসঙ্ধ্ধন সম্বন্ধে অতি 
সংক্ষেপে কিছু বলুন। 

বন্তা--সকল দেবতারই গুল ও সুঙ্প ভেদে দ্বিবিধরূপ আছে । দেবতাগশের 
ততছুপাধিবিশি্ই যে চৈতন্তময় রূপ, যে ন্ধপ কেবল মন্ত্রবাচ, তাহা তীহাদের 
সুক্রূপ ; এবং তাহাদের ভক্তগণের- তাহার তত্তৎ হুল্মরূপের উপাসকগশের 
অন্ুগ্রছার্থ তাহার! দ্ব ম্ব ুক্ষরূপ হইতে করচরণাদিবিশিষ্ট মে রূপ ধারণ করেন 
তাহ! তাহাদের স্থুলরূপ। দেবতার হৃক্ষরূপ হইতে স্থুলরূপে থে অভিব্যক্তি, 
তাতাই “আবাহন' পদ্বাচ) অর্থ। আবাহন_-“আবাহন”, “স্কাপন+ “সাঙ্গিধ” 
“সরিরোধন' 'সকলীকার, অমৃতীকরণ” 'পাদ্য' “গা5মন” 'অর্ঘয” এবং "পুষ্প এই 
দশবিধ সংক্ষিয়্াত্বক। দেবতার স্থুলরূপ হইতে পুনয়া হুপ্মূপে _শক্তিভাবে 
গমনরূপ যে বাপার, তাহাকেই “বিসর্জন কছে। (১) পূর্বে আভ্ন্তর ও বাহ 
এই ছ্িবিধ প্রঞ্জার কথ। বলিযাছি, এ বিষয়ে পয়ে বিশদভাবে বুরাইবার চেষ্ট! 
রুরিব, এখন এ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র গুনিয়! রাখ যে, সংবিদের যে পুজা, তাঙ্কাই 
আত্যন্তর পুক্গা, এবং সংবিংকে ত্যাগ করিয়া! যে পৃদ্জা তাতাই নাহ পুলা, 
দহ! সংপারের পূজা | (২) 

বিষবৃক্ষ বোধন করিতে হয় কেন, তোমার তাহ! জানিবার ইচ্ছ। হইবে, সন্দেহ 
নাই। শ্রীন্ক্ত-পাঠ করিলে, তু'ম অবগত হইবে, বিশ্ববৃক্ষ শ্রী বা মহালন্দীর 
নিবাসঘোগা বুক্ষ (আদিত্যবর্ণে তপসেইধিজাতো বনস্পতিস্তব-রৃক্ষো২থ রিহঃ। 
- হত )। তুমি যথাসময়ে এট বিষয়ের লিজ্ঞানু ৪ইলে বিশ্ববৃক্ষ মভালক্্মীর 
নিবাসযোগ্য এই কথার অর্থ কি, তাহা! বুঝাইরাক়্ চেষ্টা করির। 

জিজ্ঞান্থ__বাবা! যাহারা যথাবিধি পঞ্চগ্ুদ্ধি করিতে অশক্ক, তাহারা 
ভগবতীর পুঁজ! কিরূপে করিবে ? 

বন্তা- শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবনা, এই তিনটা পুষ্তার.জীবন। শ্রদ্ধা, ভক্তি 
৪ ভাবন! ব্যতিরেকে যে পৃজ! হয়, তাহা! জীবন শুন্ভ পুজা । (১) মা আমার 
রিনি, ম! করুণামন্বী! যে ভাগাবান্ সর্ধবতোভাবে এই বিশ্বজননীর প্রপঞ্ 

(১) “আবাহুন মণভব্যক্তিঃ শক্তিভাবে বিসর্জজনম্1”-_ হুতসংহ্িতা । 

(২) সংবিদেব পর! শক্তিনে তর! পরমার্থতঃ । অতঃ সংবিদ্ি তাং-নিতাং 
পুজয়েমুনিসত্তমাঃ ॥ সংবিজ্রপাতিরেকেণ যৎকিঞ্চিৎ গ্রতিভাসতে ৷ স হিসংসার 
আখ্যাতঃ সর্বেেষামাত্মনামপি ॥”-_স্থতসংহিত। | 

(১) “ভক্তিঃ শ্রদ্ধ। ভাবন! চপুজানাং জীব উচ্যতে ।*-_মেরুতস্ত্র । 



৯৬৫৪, উদ্সব। 

হইতে পারে, মা'র চরণে বথার্থভাবে -আত্মনিব্দেন করিতে পারে, আহি 
''অকিঞ্চন, আমি অপরাধের আলয়, তথাপি মা ! জামি তোমার' এই বলিয়া, 
. খই প্রকার দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত এই প্রকার শাবনাপুর্বক যে ব্যক্তি মার চরণে 
আত্মসমর্পণ করিতে পাবে, মার কৃপায় তাহার শক্তিহীনতা দুরীভূত হয়, সে 

সর্ধববিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়া থাফে। অহিবুর্ধ্য সংছিতাতে উক্ত 
হইয়াছে, যে সর্বাস্তঃকরণে, সরলভাবে আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, 
আমি অগতি, তুমি আমার উপায়ভূত হও, আমি তোমার ( তবাশ্মি), এই ভাষে 
ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে তাহার সর্ধপাপ বিনষ্ট হয় তাহার সর্বপ্রকার 
তপঃকৃত ছয়, তাহার তৎক্ষণাৎ সর্বতীর্থে গমন, যন্জ্রানুষ্ঠান, দান প্রভৃতি 
সর্বথ! (কেবল ন্তাস বা আত্মনিবেদন দ্বারাই ) সিদ্ধ হইয়া থাকে, মোক্ষ 
তাহার করগত হয় । কৃতান্তনেন সর্বাণি তপাংসি তপতাং বর। সর্বতীর্থাঃ 
সর্যজ্ঞাঃ সর্বদাপনি চ ক্ষণাৎ। কৃতান্টনেন ছমাক্ষশ্চ তন্ক হস্তে ন 
ংশয়ঃ ॥-_অহিবু্জায সংহিত 1 ) 

.. জিজ্ঞান্থব_-“আমি তোমার" বলে আঁশ্ঘ-নিবেদন বা নাস করিলেই যে 
সর্বাধন্ম্ান্ুষ্ঠানের ফল প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে, তাহার কারণ কি? 

বন্ত1-_ভগবান্ অহিবুপ্ন্য এতদৃত্তরে বলিয্লাছেন, মুক্তির জন্ত যতপ্রকার তপঃ 
উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগ ভইতে দয়াবতী খণথেদশ্রুতি স্তাসকে-_সর্বাস্তকরণে 
ভগবানের গ্রপন্ন হওয়াকে অতিরিক্ত তপঃ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । “নম” শব 
বার! কৃত আত্মন্থ।সকে দয়াময় খে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়াছেন ( শ্বরাজ্যং ব্রহ্মহত্যাদি 
দোষৈহ্ক্মে্সহামূনে । সমিদিতান্ত খগ্বেদ শ্রতিরাহ দয়াবতী 1--অহিবুপ্াসং হি 
(২) অতএব যিনি ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন, ভগবানের কৃপায় তাহার 
অভীষ্ট সিদ্ধিপথ কোনরূপ প্রতিবন্ধক কারণ দ্বার অবরুদ্ধ হইতে পারে 511 
প্জীগ্বরগ্রণিধানা।” এই পাতঞ্জলস্ত্রভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন,-. 
কোন ব্যক্তি ঈশ্বরে তক্তিমান্ হইলে, তাহার অন্ত উপাঁয় ধাতিরেকে, কেবল 
তক্তিদ্বারাই সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে ? ঈশ্বরভক্কি অন্ত কোন উপায়ের অপেক্ষা 
করেনা, ঈশর, ভক্তি ঘ্বারা অভিমুখ হইয়া, করুণ! করিয়া “ভক্তের যাহা ইষ্ট তাছা 
হউক” এইরূপ অনুগ্রহ করেন, সেই অনুগ্রহ দ্বারাই, অন্ত উপায় ব্যতিবেকে, 
তাহার মকল সিদ্ধ হইয়া থাকে | এই জন্য বলিয়াছি, পুজার জীবন শ্রন্ধ!। ভক্তি 
এবং গাবন। ; যদি তুমি গ্রাণায়ামাদি নাও করিতে পার, আর যদি ভগবানে শ্রদ্ধা, 

তক্তি, এবং ভাবন! সম্পাদন করিতে পার, তাঁচ। হইলে, মা'র কৃপায় তোমার 
পুজা নিদ্ধ £ইবে, সে পুজ। সর্বশ্রেষ্ঠ পুজ। হইবে, কারণ তাহ। সজীব পুজা । 

(২) যোনমসা শ্বধবরঃ। তন্তেদর্বস্তো রংহয়স্ত আশাবন্তস্ত ঢাক্িতমং বশঃ। 

নত মংহে! দেবরুতং ফুতশ্চন ন মর্ত্যাকতং নশৎ ॥”- খখেদসংহিত। | 



(রাদলীপার দহ একটি ২ কথ] । 
সংক্ষেপে--অতি সংক্ষেপে রাসলীলার ছুই একটি কথা বলিব। সময়. 

পাই ত শাবার বিশেষ করিয়া এই তত্ব আলোচনার করিব । নতুব! এই পর্যন্ত । : 
প্রীকষ্ণের এই রাসলীল! হৃদ্ক্লোগ বিনাশক | হাদরোগ বলে কামকে।.: 

রাসলীল! বুঝিতে পারিলে কামের বিনাশ হয়--কামের উদ্দীপক ইহা! নঞ্ছে ।. 
কেন নহে তাহাই সংক্ষেপে বলিতে যাইতেছি । | 

মানুষ শ্রীভগবানকে ডাকে কিন্তু যেখানে প্রীভগবান্ অধিকারী নর বা. 
নারীকে ডাকেন, ডাকিয়! তাহাদের লইয়া! আনন্দ কি-_ প্রকৃত আনন্দ কাহার: 
নাম বুঝাইয়! দেন তাহাই রাসলীল! । আহ! কত স্থন্দর এই কথা । আমার 
জন্ঠ ভগবান্ সাজিয়াছেন, আমার জন্ত মধুর মুরলী ধ্বনি করিতেছেন, করিয়া 
করিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, আমাকে গুরুতর এই সংসার বন্ধন ছেদন 
করাইয়া তাহার নিকটে আনিয়! আনন্দে ভরত করিয়। দিতেছেন, ইহা! অপেক্ষা 
জীবের প্রার্থনীয় আর কিছু আছে কি? শ্যংলন্ধ চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং 
ততঃ*-__যাহা লাভ করিলে অন্ত কোন কিছু লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে 
ছয় না, রাসলীলা ত তাহাই । ভগবান আমায় ডাকিলেন, ভগবান আমাকে. 
লইয়া খেল! করিলেন, আমাকে তাহার আনন্দে ভরিত করিয়া দিলেন, চিরদিনের 
অত সংসার ছাড়াইয়। দিলেন__ইহা অপেক্ষ। অধিক স্থথ কি মানুষ কল্পনা করিতে 
পারে? পারে না। তাই রাসলীল! অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট আর কোন কিছুই নাই। 

শ্রীক্চ ত সকল শোভার একমাত্র আধার । ন্ুন্দর দেখিলে » সুন্দরী 
দেখিলে তুমি কিকর? গাছে ন্থন্দর গোলাপ দেখিয়! বক্ষে আট আর দ্ুন্ব্রী 
দেখিয়! বুকে পড়িতে ছুটিয়৷ যাও । তুমি কামুক তুমি লম্পট । কিস্তৃষদি দেখ 
স্থন্দর গোলাপের পাশে, সুন্দদী রমণীর পাশে সর্ব হ্থন্দর দীড়াইয়। আছেন, তখন - 
কি আর তোমার ভোগের লালসা থাকে ? সর্ব সুন্বর দেখিলে যে ভোগ তাগ : 
হইয়া যায়। তোমার দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাই তুমি ক্ষুদ্র দেখ, দেখিয়া ভোগ, 
করিতে বাও। দৃষ্টি বিশাল কর স্থন্দরকে দেখিতে পারিবে । স্থন্দর আজ অতি.. 
স্থন্দর হুইয়। মানুষকে ডাকিতেছেন। সুন্দর শ্রারুষ্চ আজ চাদ হইয়া পূর্ব্বদিকে 
দিকবধূর গগ্ুদেশ কুস্কুম রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিয়া প্রকৃতিকে রালশীলান্স: 
উপযোগিনী করিয়! লটয়াছেন। দেশ কাল পাত্র সব স্তন্দর । এই রাসলীলা কি. 
প্রীকফ্ের গোপিনী ভোগের জন্ত ? হরি! হরি! যিনি আনন্দময়, তাহার: 
আবার কোন আনন্দের অভাব পড়িল__ পূর্ণ যিনি তাহার আবার অভাব ফি 
আসিল-_যাহ! ভোগ করিতে তিনি ব্যাকুল হইলেন ? “ভগবানপি- রন্ধং: 
মনশ্চক্রে” একথাও ভাগবত্তে আছে সত্য। কিন্তু ধিনি আত্মারাম তিনি ভু: 

আত্মাতেই রমণ করেন। ইহাই ত জীবকে পুর্ণ করিয়া দেওয়া । তগবান মণ: 



_উহ্লব। 

করিবার জন্য ডাকিলেন। তুমি কেন কুভাব আন? নানা এমন কথা মনে 
করা ও পাপ। তিনি জীবকে ডাকিলেন। কেন ডাঁকিলেন? সাধনা তপস্তা। 
করিয়৷ জীব কত কষ্ট পাইয়াছে-_-এখন জীব একবার' ভগবানের সঙ্গ করুক, 
করিয়। ভগবদ্ আনন্দ উপভোগ কঞ্ক, করিয়! চিরতরে জুড়াইয় যাক, চিরতরে 
ষ্ুংষার বন্ধন হইতে মুক্ত হউক, হইয়া চিরতরে আনন্দ সমাধিতে মগ্ন থাকুক, 
ইহার জন্তই ত ভগবাঁন্ ডাকিলেন, ডাকিয়। রাসলীল। করিলেন, সাধকের আত্মাকে 

স্তরিত করিয়া! দিলেন-__-বিষয় রমণ ছাড়াইয়া খণ্ডকে অখণ্ডে মিলাইলেন । 
:. . এই যে -্রীকুষ্টের রাদলীলা-_-ইহছার আদি কোথায়? রামলীল! যেমন 
স্কঞ্চলীলার আদি তেমনি রাসলীলার ও আন্দ রামলীলা। শ্রীভগবান্ রামচজ্জ্র 
রাম অবতারে আপনি. অধিকারী সাধকের নিকটে গিয়! দেখ! দিয়াছেন । খষিগণ 
সাহার অপুর্ব অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়! তাহাকেই পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া ছিলেন । 
সীহার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছ! করিলেন । 'ভগবান্ বলিলেন তোমাদের 
এই তপঃ কধিত দেহে আমার সঙ্গ হইবে না। আমাকে আলিঙ্গন করিবার 
দেহ ধরিয়া তোমরা পরযুগে জন্মিবে আর আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ 
করিব। গোপিনীগণ পূর্ব জন্মের খষি ছিলেন তাই তাহার! রাসলীলার সঙ্গিনী । 
বেদে এই কথ! আছে। নতুবা ভগবান্ স্ত্রীলোক লইয়া লাম্পট্য করিলেন উহা 
'নিতাত্ত আন্ুরিক কথা! বুঝিতে ন! পারিয়াই মানুষ ভগবানে দোষারোপ 
করে, করিয়া আসর যোনি প্রাপ্ত হয়। 
সাহার চিত্ত নির্মল তিনিই রাসলীলাতে যোগ দিতে পারেন। ভগবান্ 
নিজেই বলিতেছেন _ 

মুনে জানামি তে চিত্তং নির্মলং মহুপাসনাৎ। 
অতোইহমাগতো! দ্রষ্টং মদ্ূতে নান্ সাধনম ॥ 

 ম্থনে! আমি জানি তোমার চিন্ত আমার উপাসনা করিয়া নির্বল হইয়াছে, 
াগহ্েষ শুন্ত। হটগ্লাছে ; তাই আমি স্বয়ং আসিয়াছি_-আমি ভিন্ন অন্ত সাধন! 
লাই । রামপীলায় সর্বত্রই ইহা দেখা যায়। এই রামই কৃষ্ণত। প্রাপ্ত হইয়। 
বংশী রবে সাধককে সংসার ছাড়াইয়। নিজের কাছে আনিয়। আপনাকে দিয়! 

আনন্দে ডুবাইয়া ছিলেন _ইহা রাসলীল! | সি জিজ্ঞাসা কর, তোমাকে কি. 
কখন রাসলীলায় ফোগ দিতে ডাকিবেন? নিশ্চয়ই ডাকিবেন যদ তীর 
কউগাসন। করিয়া করিয়া! চিত্তের রাগ ও দ্বেষরূপ মলা! ধুইয়! নির্মল হইতে পার। 
করিবে একটু উপাসনা ? কলির জীবের পক্ষে নামজপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা । করিবে 
ইহ ? কিছুদিন অভ্যাস কর, দেখ ক হয়। দিবাতে নিত্যকম্ম তিন বেলায় 

সা উপাগনা ও শ্বাধ্যায় ত করিবেই। রাত্রিতে সায়ং সন্ধা করিয়াই অল্প 
কিপ্লিয়। কিছু আহার করিয়! ২৩ ঘণ্টা ঘুমাইয়া লও । পরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়। 
জপ কর। গ্রথস প্রথম অন্য চিন্তা মনে উঠিবে। মন্ত্রকগী তোনার ইষ্ট দেবতাকে 
কিয়া ডাকির। অন্ত চিস্ত। তাড়াও। কিছুদিন এই ভাবে নাম. কর চিত্ত, 
ৃ হুইবে, তখন - প্রিযতমের ডাক শুনিতে পাইবে, রালীলায় যোগ 

রন 
পর খর্তর এাচ- ওযা০৩৬, ১ 

সিকি, ঠ পারিবে 1 রিনি? টু বি 
শখ 



স্রীগীতা। 
 সীযুজ রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। পর 

* পর্মাতেব হিতকারিমী* শ্রুতি জীবের. চরমলক্্য নিত্যানন্দমর ধাষেন পথ 
| দেখাই! দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিস্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিস্তেংয়নায়প' 

_ সেই পথে প্রবল. পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজনা বাক্য. প্রপ্োগে- 
গীত বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ* এই উত্তেজন! ও আশ্বীসবামীই উ্গীতার 
বিশেষস্ব | ' আলোচক তাহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকানব্যাপী গীতা, 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্বার! তিনি, গতি. 

ক্লোকের গভীর তথ সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্োত্তরচ্ছলে বিবৃত করিক্গাছেন 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ-পর্যযস্ত আর প্রকাশিত হুয় নাই 1. 

এই অতিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত: আমরা স্ধী সমাজকে: সবিনয়ে/ 
অনুরোধ করিতেছি । ' শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে 1 প্রতি. খণ্ডের মুল্য 

বাঁধাই 61 টাকা, মোট ১৩1* টাকা । - 

উৎসব: সম্পাদক প্রযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রীত 

| অন্যান্য গ্রস্থাবলী |: রি 

গ্ীতাপরিচয় তৃতীয় সং হরেগ__্ীতগবানের উত্তেজনা ও আঙ্াসবা 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি. করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াঁস। নীতাপরিচয় গ্রগীতার, 

অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীঁতাপরিচয় পাঠ' করিলে শ্রীগীতার রসাম্বাদন: 
না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাল.। বীধাই ১৪০. আবীধ] ১/। 

“ ভদ্ত্র-ঁ২য় সংক্ষরণ-মহাঁভারতের স্ুতদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই ্রস্থধানি 

আধুনিক উপন্তাসের ছাচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ্ জীবনের নবাহুরাগ কোন দো". 
নষ্ট কয় এবং কি করিলে উহা! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে .তাহা' অতি কুন, 

রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের 

আলোচনা এতদূর চিত্বীকর্ধর হইয়াছে যে,. চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে 
এক অপূর্ব তথ্য অবগত, হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ : 
উপাদান পাইবেন, ইহ! আমরা নিঃসক্ষোচে বলিতে ০৪ আবাধা ১০ আবী, 

. বাধাই ১৪৩ মাত্র। ৯.5 

৮” কৈকেযী--হ্য় দিনিনিকানিন ব্যক্তি ফিরগে আডোপ করিয়া গুলা 

 প্রীতগবানের চরণীশ্রানর পৰি হইতে পারেন.তাহা দেখাইবার জন্ত গ্রন্থকার রামান়-.. 
পরের ফৈকেরী চরিজ অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে 'পাপপুশোর? 
. ক অতিনব আলেখা চি কায়াছেন দুল্য ৮ আন মাছ। 



রি উৎসবের বিজ্ঞাপন 

সাবিত্রী ও উপাসন। তত্ব স্ৃতীর সংস্করণ) '
পরিবার্ধত, সুপ্ত এবং . 

আবীপৎ চিত্রসমস্থিত ॥ : সতীস্বের আদর্শ-বর্শনের সফল জাগিবামাজ সতী 

সাবিত্রী হেন হৃদয় ভুড়িযা বসেন । (সতীহার ত্যাগ, লতঘমণ তিতিক্ষা! এক. 

সুরকার যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে, প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 

সকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার, হরিচন্দন ছার! সাবিত্রীর 
যে অনুপম 

.অজরাগ ; করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক ওঁ মাতৃরূপ মানসনয়নে 

র্শন কারিবা মাত্র কত+কৃতারথ হইয়া! যাইবেন। অন্থরাগিনী স্ত্রী 'এবং অঙরাসী 

স্া্ীক্ পবিত্রভীবের কথায় উপাসনা-তন্ব টি এই সাবিত্রীর বিশ্বেষত্ব.। 

'সুলা ॥*.আনা মাত 

এ শপাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তব” সব পত্রে গ্রতি মাসে প্রকাশিত 

ছে সীমই পুস্তকাঁকারে বাহির হইরে। : .. . 

সজ্জীবিচার চক্র্রোদয় ২য় সংস্করণ-_এই পুন্তক নিত্য টির করিয় বাহির 

ক্র গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২।* টাকা । অর্ধ বাধাইয়ের মুল্য ২৭* ডাকমাগুল 

“খ্রতন 1. পুস্তক্থানি ১০৩৩ পৃ্টায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধ
াই- 

সবের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই ছুরুল্য। পুশ্তক 

খানি ভাল. কাগজে ভাল করিয়৷ ছাপা, সুন্গর'করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মুল্য ল্য নির্ঘা" 

“ রিত হৃইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে ন|। 

-.. ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের খাহ। “প্রয়োজন এই পুব্তকে-সমস্তই 

- সই্রহ কয় হইয়াছে। স্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 

চির 'নিত্য পাঠ্য স্তব স্কতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । টা 

ইহাতে সমন্ত দেবতার তব, ধ্যান এবং কব “আছে মধ্যথণ্ডে বেদাস্তের 

রর ব্বাঁথা।  প্রশ্্োত্বরজ্ছলে সন্নিবেশিত করা হুইয়্াছে।-: নিত্য স্বাধ্যায় জন 

প্রীত গীভা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ ষাত্রাকালে এই একখানি গ্র্ 

রর সঙ্গ '্বাকিলে ধর্ণপ্রীণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তক্ষের আবশ্তক্ হইবে না । 

_ নিষ্লিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়াথ প্রস্তত আছে'। 

রঃ উন জানশরণ কাব্যানন্ প্রীত (১) মধ্যলীলা--১৬(২) উচ্ছাসাঃ ্  
আনা 

্ ঞ কন্বীরাণি-_-১।* (৪) লোকালোক--১২ (৫) আ
হ্ছিকম্_1+। রা 

ও৯০ও গার ১3৯4 তোণ', ম িমওচ৪র ঝরা, 

গত 0818৩0. 0৩ 80001709156 0815106811900
01975 81109 এ 

১ এউত্সব”, ফিস, ১৬২নং বহুবাঁজার ধীট,কলিকাতা 1 
এীছরের চ্টখাথা, অব্তনিক কারান 



হ্প্রসিদ্ধ ভাক্তার স্রীয়ুক্ত কার্তিকচন্দ্র বন্থ এম-বি ও নৃপেন্দ্রকুমার, 
বন্থ এম্-আর-এ-এস্ সম্পাদিত-ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন :: 

পণ্ডিতমগুলী কর্তৃক গণিত.ও সংশোধিত |... 
শুভ্ভ ১৩৩২ সালেল্প 

_. স্বাস্থ্যধন্ম গহ-পর্জিকা 
২... প্রক্ষাম্পিত হইসে! .. 77. 
এ সেই পঞ্জিকা, যাহার তুলন! নাই, যা! ন! পড়িলে বর্ণনা করিয়! বুঝান 

ধায় না, গতবারে যাহা পড়িবার ভন্ত বহু স্থলে ক।ড়াকাড়ি, ছুই এক স্থলে 

মারামারি পর্যন্ত হইয়৷ গিগ্াছে! এবাঝ ত্রিশ হাঁজার্ ছাপ! হুইর়াছে। বঙ্গের 
সর্বত্র-_সহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রত্যহ হুহু শবে বিক্রয় 

হইয়া যাইতেছে । | ্ 

__. বিজ্ঞাপনের দুই চারিটি চটকদার মামুলি কথায় ইহার স্বরূপ বুঝাইতে ধাওয়া 

বাতুলতা মাত্র। ইহাতে আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারের কথা আছে, 

চাষাবাদের কথ! আছে, 'পল্লী-উন্নতির কথা৷ আছে, চিকিৎসার কথা৷ আছে, 

ছাত্রদিগের অধ্ায়ন ও চরিত্র গঠনের কথা৷ আছে, উপার্জনের সহজ উপায়-নির্দেশ 

আছে, গো-পালনের কথ! শাছে এবং লক্ষ কাজের কথা আছে। পুমস্তকথানি 

আসুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়া যাইবে তারপর ভারত-বিশ্রুত সুপর্ডিত 

জ্যোতিবিবিদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন-পঞ্জিক! ও শান্তাহুমোদিত 

বিধি ব্যবস্থাদি সাধারণের সুবোধ্য করিয়৷ দেওয়। আছে। ইহা শুধু গৃহ-পঞ্চিকা 

নয়, গ হস্ছেল কল্যাপ-দীপিক্া, ক্কান্তিব্প হুক্তিসাম্তিক্চা?, 

এবার পঞ্জিক। আকারে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে ও বছু_ নূতন বিষয়, ও ছবি, 

সংযোজিত হইয়াছে । গৃহস্থ একখানি, কিনিয়। “ঘরে রাখিয়া দিলে অনেক 

অপবায়, (বপদ-আপদ,  শোক-ছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন।" শীন্র- 

একখানি ক্রয় করুন। 18 2 

:.. দারিস্্রা-্যাধি গ্রগীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে বহুল প্রচারের জগত আধিক ক্ষতি: 

স্বীকার করিয়াও এই চক্স সত পুষ্ভীগ্পুর্ণ অম্মুজ্য গ্রন্ডেন্স 

এ্রন্বা্প নামমাত্র সুল্য € ্রলিব্ণৃতা ও অহস্তন 

সহল্রে ১ পতি আলণ শ্রার্স্য শ্রী হইন্সাজ্ছে) ডাক মাগুল,; 
টিকিট পাঠাইলে একথানি পাঠান হয়।.: গ্রতিখানির ৫০ মাত্র! ॥* আনার ডাক ঢাকঃ চিত ২১১২] 

ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। অনন্তর সস্বোগ্য. তিন খানির কম.কাহাকেও 

শরোজেপ্উ আবশ্যক । তি রিটিিজি রব 



 জিনখানি তন এন 
 অস্ুল্লাঞ্ষা ॥ 

.... করক্গচানিনী প্রীমতি মুনালিনী দেবী প্রণীত 1 মুল্য মাত্র । 

“ভগবানের প্রতি. অন্গরাগ ভর! কবিতাগুচ্ছ। -কবিত।গুলি পড়িলে সাধকের 

দার আনলে. আয যাঈবে।.. রচনায় ভাবের গাভীর, ও. নিত লক্ষ্য 

চলি বিষ... 
“হুন্দার পুরু চিকন, কাগজে বড়: বড় অক্ষরে নুন্দর কালিত্ে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় 

। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর ন্বন্দর ছবি আছে। 

- বঙ্গবাঁসী, বন্ুমতি, সার্ডেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্, প্রধানী, বনধবি 

ৃ রর তি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 

 জীজন্লানলীলা ূ মুল্য ১1০ মাত্র। 

(আদিকাণ্ড) 

..ভুমিক। শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত, এম, এ,. বি, এল 

১৯৭ বেদাস্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। | 

অধ্যাতস রামারণ অবলমনে পদ্ে পয়ার; ও ত্রিপদী ছনে লিখিত। ২২০ 

এ সম্পূর্ণ । নুন্বর বীধাই। সোনার জলে নাম লেখ|। 
তার গর ছুইখানি ১৬২ নং বন্বাজার স্ট্রীট উৎসব আপিসে.প্রাপ্ব্য )। 

স্ীব্ভল্সভ্ড | 

প্র অদৈত মহাগ্রতৃর বংশোদ্তব! সাধনরত। রহ্ষচারিনী শ্রীমতী মানময়ী দেবী 

পক্ষ মূল্য ১৭ মাত্র । একখানি অপূর্ব ৮৬ শ্রীভরতের অলৌকিক 
বম; ত্যাগন্বীকার ও টবরাগ্য এবং সর্ৰোপরি জোষ্ঠভ্রাতা ্ররায়চন্্ের প্রতি 

সক্ষি,ভাব অবলম্বনে লাধকের ভাষার মশম্পর্শী ভাবে লিখিত।. হন্দর খাধাই' 

কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । রঃ 

০. হঙ্গবাসী, বন্ুমতী, সার্ডেন্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবামী, বব 

প্রসথৃতি পত্রিকার বিশেষু প্রশংসিত । 

সীত্রীনাম রাসায়ণ- -কীর্তনমূ ১ 
--বিতীক লং ২ক্করণ__নিত্যপাঠ । $ও স্ব্বধ্যায়, জনয. ই রঃ 

রা শ ২" ী ৮ চক 

রে কে ঈ্রভগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্তন_ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 

শা হ্ইতে খি বাক্য ও ও 8 বাক্য সংগৃহীত, হইয়াছে, নিত্য, 

খা ১&% ট শপ চু ২. টি আধা ।* চারি আনা. 



তীয় সংরণ। ॥ 

.. মহাভারতের নদ চি অবলম্বনে এই রস্থধানি আধুনিক উপভানের 
চে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ, কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই 
: না স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি. ন্ন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
: বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচন! এতদূর চিত্তাকর্ষক 
: হইয়াছে যে চিষ্তাশীল পাঠক মার্রেই উহ! এক অপূর্বব তথ্য অবগত হইবেন এব 
 শাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আসরা 

নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি। 
মূল্য বাধাই ১/*। আবাধা মূল্য ১০ পাঁচসিকা 

পরত্যদঙ্গী বা মনোনিরত্তি” | 
_ উত্তম কীধাই__মূল্য ১০ টাকা 
বক রামদয়াল দেবশন্মা ( মজুমদার ) প্রণীত । 

স্থানাতাঁবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় ছিতে পারিলাম না।  পুকের তি 
ইহার পরিচয়। 8 রর 

ওহি নর 

- পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বদ্যাবারিধি প্রণীত 

আহ্বিকরুত্য ১ম ভাগ। 
(১ম, হয়, ও ৩ খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪** পৃষ্ঠার: 

 উপর। চতুর্দশ সংস্করণ। মৃল্য ১০, বাধাই ২২। ভীপী খরচ।%*। 

ূ আিকরৃত্য ২য় ভাগ। 
( র্থ, &ম খণ্ড, পিকে ), ২য়, সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ মূল্য 

বোর্ড বাধাই ১৯7" ভীগী খরচ 1৮০ । ' 
. প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়। হিন্দুর ধর্মকর্ম্বের পরম সান করিয়! মাসিতেছে। 

. চৌঙ্গটি সংস্করণ হইতেই গ্রস্থের গৌরব বুঝা যাইবে । 
--.- সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টাক! ও বঙ্গানুবাদ দেওয়! হুইয়াছে। | 
7. গুগগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা "আহ্ক-কৃত্যের”র এত. 
.. প্রশংসাপত্র গাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদা ছাপিতে গেলে এক প্রকাখ- 
:. গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এ 2 
২১ প্রাপ্তিষ্থান-ক্ত্ী সল্পোজবওযঞ্তন চান এম্ এ, "কবির ভবন* রঃ 
নে শিবপুর, (হাওড়) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ্ড সন্স,২*৩/১।১ কর্ণওয়ালিস ্ট.. 
পিন” অফ কলিকাতা । 



মং প্রসোসিয়েলন 
ভারতীয় কুষি- সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত। 

 সকৃব্যবচ-_কুধিবিষয়ক মাদিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
ও শিবা অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ধিক মুল্য ৩২ টাকা। : | 
০২ উল্জেন্ত ২--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ রৃষিযন্ত্র ও কৃষি্রস্থীদি সরবরাহ 
: করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষ! কর!। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
-বীক্বাি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চই 
১ হুপরিক্ষিত। ইংলগ, আমেরিকা, জান্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 
বেগ হইতে আানিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। | 
: - শীতকালের সবজী ও ফুল বীজ---উৎকষ্ট বাধা, ফুল ও ওলকপি, 
:সামগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীর একত্রে ৮ রক্ষম নমুন। বাক্স. ১।* প্রতি প্যাকেট 
॥* আনা উৎকষ্ট এষ্রার, পান্লি, ভাবিন, ভাল্লাস্থাস, ডেস্রী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুন! 
“বান্ম একত্রে ১।* প্রতি প্যাকেট » আনা । মটর, মুলা, . ফরাস বীণ, বেগুণ, 
 টাটো। ও কপি প্রভৃতি শদ্য বীজের মূল্য তাঁলিক1৷ ও যে্ববের. নিয়মাবলীর জন্ট 
নিয় ঠিকানায়.আাজই পত্র ণিখুন। বাঁজে যায়গায় বী্গ ও গাছ লই 

..- সময় নষ্ট.করিবেন না। ৃ 
:: : কোন্ বীন্ধ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বন করিতে হয় তাহার জঙ্ত সময়. 
. নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম।* আন! মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
. পাঠাইলে বিনা মাশুলে একখানা পুষ্তিক1 পাঠান হয় । অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার. সভ্য আছেন। 

| ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 
১৬২ নং বছবাজার স্্ীট। টেলিগ্রাম “কষক”' কলিকাতা । 

. শাশ ,ক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে। 
ভ্রিভীম্ঞ | 
বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ। 

২.২... ভাঘ্যাবলগ্থনে প্রশ্নোত্ররচ্ছলে । . 

ইল দেবশর্খ। ( মজুমদার ) এম্ ১. 

00 আলোচিত । 

0 কাগঞে বাধাই মঙ্য 

ভিতর টাকে জলিবিবার যম অনযহপুর্বক নউৎলবেরদ নাউ দেব করিল 1 



0 উৎসবের বিজীগধ ক 

: বিশেষ ভরষ্টব্য। 
টি  প্রদীঞ টম ফটক তস্থ। বাহির হইতে আরও ২ মাস লাগিবে। এ এবং 
ও রি ঘটক বিক্রয়ার্থে প্রস্তত আছে। ধাহারা পূর্ণ গীত! ক্রয় করিতে ছা : 

১ করিবেন তাহারা উপস্থিত ২য় এবং ও ফটক. লইতে পারেন। ১ম যটকের 
.. 'জন্ত তাহাদের নাম লেখ! থাকিবে। বাহির হইলেই আমর! সং বাদ দি তি, পি, ৰ 

. ডাকে পাঠুইব!.. .. | 

মীত। পরিচয় । 
তৃতীয় সংস্করণ বাহির-হইয়াছে।-- 

: শীত পাঠের পূর্বে ইহা অবস্ত পাঠ্য | মূল্য আবীধা ১৮" বাবাই ১৪৭1 

ক সার বিবি গতর ংপর্াক পৎসণের সাধ উ্লোধ করিবে), 



৪ 2৮ 2 আহত 

২ তত বি রদ 
পিছ তি জিদ 

হি সি 

চপ 

2 "এ শতক 

"২ শি 2 পির 

১ শস্ি. - 

্ টৈ 

মি 

টু রী 

 শুজাপাদ ঈদ রানলান গলার এছ এ এ হাশর প্রীত প্রা কিতাধা় 
পি কি ভাবের গানভীর্ষে, কি প্রান্তিক সৌন্দর্য উদ্যানে, কি. 
 মান্ব-দরের বঙ্কার বর্ণনার সর্ব-বিষরেই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তক রত | 

"2 নি 
; সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিভেও বিশেষভাবে এশংলিত। রায় সকল: 
সিন সংস্করণ হইয়াছে। 

রীছত্রেশ্ব পার | 

গরস্থকাঁরের ুসতকাবলী। 
১। শীত প্রথম বট ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ]: * বাধাই 80 
২। .. ৮. দ্বিতীয় টক [দ্বিতীয় সংস্করণ |. ৮. ৬. -- :81০ 
৩।  * তৃতীয় ঘটক | ছ্িতীয় সংস্করণ ] 81০ 

5. 81 শ্গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৭* আবীধা ১1০। 
৫ | ভারত-সমর বা দীতা-পূর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) নাহির 
৮ হইয়াছে । মূল্য আবীধা ২২, বাধাই ২॥ টাকা! । 
:.. ৬ কৈকেয়ী [ ছিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 
.. | নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি_বীধাই মুল্য ১।০ আন! । 

.৮।: ভদ্রা বাধাই ১০ আবীধা ১* 
.৯। মাগ,ক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবীধ! ১০ 
..... ১৯ | বিচার চক্দোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রীয় ৯** পৃঃ মূল্য-_ 

২" আবাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই 
."১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥* 
২:১২ । ভীত্রীনাম রামারণ কীর্ডনম্ : ... বাধাই ॥* আবীধা।, 

লীন ই্রজ্িসহিলভি 
-.. অর্থাং-বঙ্গদেশীক সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা সম্বত্ে অবশ্থ-জ্ঞাতবা 
বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূলা দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা 
অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়! ক্ষতি করেন। খামের | 

মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক 
লই কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটরুঞ্চ 
ৃ গুলী ২৩ নং গোপাল লাল শির লেন, মানাপাড়া বোটানিক গার্ডেন. 

(গাও, হাওড়া, অধরা: রুলিক 
যু সপ্খলিচি 

রঃ ধ বি কার্টার ৮ লিড 



৩. ১৯৬ নং বহুবাজার সীট : 

রন 

ললিত ০ 

... একমাত্র গিনি সোনার গহন! সর্বদা প্রস্থত থাকে এবং তাগা, বাধা, 
নেকলেস ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের গহনার 

গাম রা হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন । 

পন্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ স্থৃতিরত্র প্রণীত । 

_ বিংশতি সংস্করণ “হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা”। 
--. ছুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠা । ১২ খণ্ড ২॥০ প্রতি খণ্ড 1০1 যথাস্থানে পরিবেশ 

.. টীকা টাগণী বিস্তৃত ব্যবস্থা ও অনুবাদাদি এবং যেমন করিয়! কার্ধা করিতে হয় 

. তাজার প্রণালী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বিনা উপদেশে কর্ করাযায়। ১ মনে 

১ তর্পণ, ভ্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, নিত্য কাম্য পুজাদি। ২ যনে, সান্ছবাদ স্ব 

শিবরাত্রি স্বশ্টায়নাদি। ৩ য়ে, শ্রীদ্ধক1ও, গয়াক্কতা, ফর্দাদি। 9 থে, অধৌচ, 

এ দশপিগাদি,। ৫ মে, সব্যবস্থা বিবাহ, জ্ীগমনাদি । ৬ ষ্ঠে, যাবতীয় প্রাযশ্চিত, 

এ বিস্তৃত কালীপুজাদি। ৭ মে, দুর্গোৎসব, কার্তিক, জগদ্ধাত্রী পৃজাদি। ৮৯ সে 
' হোমকাণ্, সংস্কারাদি। শেষ তিন খণ্ডে, ব্রত প্রতিষ্ঠা, সানুবাদব্রতকথা! ত 

; পুজালি ও বাস্তধাগ, পুষ্ষরণী, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্টা, বৃষোৎসর্গ,_ পু দীকষাদি।, 

শনচানুবাদ ও পুজাসহ রেবাখগণ্ডীয় সত্যনারায়ণ ও সুব্নী ”%১০।, সী শুর; 

নিক %/১৭ । সটীক বিরাট রব রি | সাহ্থবাদ চণ্ডী 1/5 । ডি 



১3. । দউৎলবের”। বাধিক ২ ল্য স সহ র় মফস্বল লরবতেই ও ডাঃমাঃ সমেত ৩২তিন, টাক রঃ 
উ্রতিসখ্যার মূল্য-//* আনা । নমুনার-ঝন্ঠ //* আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে 
ছয় -আগ্রিন মূল্য ব্যতীত গ্রাহক শ্রেসীতৃক্ত কর! হয় না। বৈশাখ মাস হই | 
উজ টমাস পধ্যস্ত বর্ষ গণন কর! হয়। | 

-২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব” 
প্রকাশিত হয় । মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব প্না পাওয়ার সংবাদ” না! দিলে 

. বিনামুল্ো “উৎসব” দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা 

করিতে আমরা সক্ষম হইব না, . প্র 
2... ৩। “উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষ জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হুইবে। নতুবা পত্রের 
তর । দেওয়৷ অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না। 
7.8 1 “উৎসবের” আন্ত চিঠিপত্র,টাকাকড়ি প্রভৃতি বগার্খ্যান্যন্কষ এই নামে 
পাঠাইতে হুইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেয়া হয় না। 
১7... ৫1  *উৎসবেশ বিজ্ঞাপনের হার__মাসিক এক পৃষ্ঠ ৫২৭ অর্দধ পৃষ্ঠা ৩. এবং 

-সিি পৃষ্ঠা ২২ টাক! । কভারের মূল্য স্বতন্ত্র হিজ্জাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
১. ৬ । ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে-্টচ্ছার মন্দা রগ স্সুনয অর্ডারের 
সহিত পাঠাইঈতে হইবে। নচেৎ পুস্তক টা দ্ইবে না। 

অবৈতনি 1 আীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
ক ছাগিারসি | শ্্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত। : 

এই 
2০১০৭ আপস স্ঞ 

ীভ্ড। স্পক্সন্্যিল্ল | 
বাহির হইয়াছে | 

দ্বিতীয় সংন্গর ূ 

মহাভারতের মুল উপাখ্যান মর্মস্পশী 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুলি 

বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে 
পুর্বেব কেছ কখনও দেখান নাই । গ্রন্থকার | 

“ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শ্ক্ষাগুলি | 
ৃ টি নবীন করিয়া আঅকিয়াছেন। বা 
1 এ 'আবীধা, ২১ বাধাই-ু২০, হা 



মাসিক পত্র ও সমালোচন। 

পপ 

এ 

সপ পিক, স 

বাধষিক মূল্য ৩২ তিন টাকা। 

সম্পাদক-_ভ্রামদয়াল মজুমদার এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক--ঞ্ীকেদারনাথ সাংখাকা ব্যতীর্ঘ । 

সূচীপত্র । 
১। জানা ত হলনা জীবনে ৩৫৩ 

২। বিরাগ.প্রেম ৩৫৭ 
৩। তোমার দ্বারে ৩৫৭ 
৪! ত্যাগ ও সন্যাস ৩৬১ 

&1. রাসলীলা ৩৬৫ 
৬1. তাহাকে দেখিবার চোক্ 

ফুটিবে কিরূপে ৩৬৮ 

৭ | 

৮ | 

ন | 

১০ 

১১। 

মরণ ভয় নিবারণের ৩৮২ 
শোক সংবাদ ৩৯৫ 

সমালোচনা ৩৯৬. 

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেরী 
( পুর্বান্গবুত্তি) ৩৯৯ 

ঈশাবাস্যোপনিষদ্ ১৭৩: 

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার স্ট্রীট, ১ 

উস কার্ধ্যালয় হইতে ্্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর টায় রি রী 

রি প্রকাশিত ও কি 

.১৬২নং ব্হবাজার ইট, বা রা প্রেসেন, 2 



যি ০158 টেন 2 

করায় বাহার কালীচরণ সে? বণ হি, ও এল পরশীত। 

১। হিন্দুর উপাদনাতত্ত। 
১ম ভাগ- দ্বিতীয় সংস্করণ । 
"ঈশ্বরের স্বরূপ” মূল্য ।* আনা 

২য় ভাগ “ঈশ্বরের উপাসন।” মূল্য ।* আন! । পা 
| এ স্থই খানি পুস্তকের সমালোচনা “উৎসবে” এবং অন্তান্ত সং বাদ. 

 পত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত । ইহাতে সাধ্য, সাধক এবং সাধন! সে 
বিশেষরপে আলোচনা করা হইয়াছে 

২. | ন্বিহ্রন্বা ন্বিন্বা্ছ । 
.... হিন্ফু সাজে বিধব! বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি না৷ তদ্বিষয়ে বেদাদি, 

_ শাস্ত্র সাহার্যযে তত্বের সহিত আলোচন1 করা হুইয়াছে। মুলা %* আন!। 

| প্রাশ্ডিস্থান-_ উৎসব” আফিন। 

ভাই ও ভগিনী । 
উপন্যাস 

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

. আজকাল  উপন্তাস বন্তার শআ্রোতে যে ভাবে নর নারীকে ভাসাইয়! লইয়! 

*ষাইতেছে তাহা কাহাকেও বলিয়! দিতে হইবে না । মনুষ্য জীবনের উন্নতির. 
প্রধান সম্বল,.সংযম”। বিন! “সংঘমে* নিজের বা জগতের উন্নতি সাধন কথন 
হয নাই, হইবেওনা। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই ভোগেছ্ছ! 

| শাককৃতিক নিয়ম | কিন্ত শ্রীভগবানের আজ্ঞা “তয়োন বশমাগচ্ছেৎ: এ বাবে. 

যত হইতেই বলিতেছেন । গ্রন্থকার উপন্তাদ ছলে ইহারই সুন্দর এবং : বিস্তৃত . 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন।. উপন্ট!স উগ্ভানের ইহ! একটা শ্রেষ্ঠ কুস্থম বলিলেওঁ: 
-অত্যুক্তি চয়না। আত্ম কল্যাপপ্রার্থ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ: 

| করিবেন বলিয়াই আশা করি। ইহ| বালক বালিক1, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ এবং: 

 বৃষ্কা সকলের স্থখপাঠ্য। হন্দর গ্যান্টিক কাগজে ছাপ! ৯*্পৃষ্ঠায় বাধাই: 
মুল্য ॥* আট আন1।. 



স্লাজআলাম্মীত় ঙ্মহ | 

অদৈতব কুরু যচ্ছেয়ে| বৃদ্ধঃ সন কিং করিষ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 

সু সস লহ হাই লাহোর শা শা সস ০০০০ 

অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল । ৰ ৮ম পসংখ্য। |. 

জান। ত হ'লনা জীবনে । 
যে গানের প্রথম কলিটি “জান। ত হশন। জাবনে* সেই গানটি এই ১- 

“ভান! ও হলনা জাণনে। 

তুমি যে আমার কত 'আপনার 

গীন! ত হলনা জীবনে । 

অ|ম|রে জানাতে দিন বযে গেল 

হ'গনা লুটাণ চরণে ॥ 

কবে-অভিম।নের বাধ যাবে গে। মামার 

অ।থ-নীর-শআ্বোতে ভাসিক় 

কবে-স্ুডাইপ আমি দিবস রজনী 

প্রেম-সিন্ধু-তটে বসিয়। 

কবে--পারিন জানিতে তুমি হে আম'র 

সাথী সে জীবনে মরণে ॥ 

কবে--সকল ছাড়িয়া রাহব গো আমি 

দীনের দীনটি সাজিয়। 

তোমার- দাপানুদ।সের চরণ ধুলায় 

রহিব ধুর হইয়। 

রুবে__-সকল ভুলিয়। রসন। আমার 

রবে-ত্ুর গুগ-গান কার্তনে ॥ 



৩৫৪ ৃ উত্সব 

কে এই গানটি রা খানিন/-ফিনত শুনিয়াছিলাম ইহা শিবপুরে । 

ভক্ত দীনেশকে নিরতিশয় স্থুললিত কণ্ঠে গানটি গাহিতে শুনিয় সভা আনন্দে 

ভরিত হইয়াছিল। বাস্তবিক এইরূপ মধুর-_এইরপ সুন্দর গান এইরূপ মধুর স্বরে 
শীত হইতে আর কথন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোথায় এই দঙ্গীতের 

এত মাধুরী ?--বলিতেছি। 

জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা হইতেছে তাহাই যেখানে তোমাকে ও আমাকে-_- 

প্রথম তোমাকে, পরে আমাকে__জান! ও জানানর কথ! থাকে । খধিগণের 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনায় ইহাই দেখি । এই উপাসনার দেখি প্রথমে তোমার দিকে 

চাওয়া জ্বাছে সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে । তামার দিকে চাহিয়া চাহিয়া! তাহার! 
আপনার বিন্দু সন্তাকে সিন্ধু সত্তায় ডুবাইয়! বিন্দুকে সিদ্ধু করিয়া আপন স্বরূপে 

স্থিতিলাভ করিয়াছেন। খবগণের উপাসনা প্রণালীতে দর্বাগ্রে এই ভক্ত" 
ভগবানের মিলন কথ দেখি। ইহী হৃদয়ে আকিয়া--ইহা ম্মরণ করিয়! পরে 

আক্ষী্াকে দেখিবার কথা আছে। ভক্ত ও ভগবান কি এক জগত-মঙ্গল' 

পবিত্র দেশে পবিআ্র ভাবে "থাকেন ইহা স্বরণ করিয়া! নিঙ্গের দিকে চাহিলেই 
দেখ! যায় কত অমঙ্গলের মধ্যে আছি, কত অপধিত্র!র মধ্যে, কত পাপের মঞ্চে 

পড়িয়াছি। আপনার অপবিভ্রতা__আপনার পাপ দেখিতে পাইলেই মানুষ 

কাতর কে তোমাকে ডাকে, তোমার কাছে প্রার্থনা করে। আহা! তুমি . 

মঙ্গলময়_তুমি ভিন্ন আমার এই অমঙ্গল রাশি, আদার এই বিদ্ন রাশি সরাইত্ে 
সামর্থা কাহারও নাই) তোমার করুণ ভিন্ন_-করুণাবরুণালয় তুমি_-আমার 

উপর করুণ করিতে আর কেহ নাই। এই করুণা-বিটপীর 

স্নিষ্$ ছাপার উপবেশন না করিলে কেহ কি কখন জুড়াইতে পারে? 
এই নিশ্মীপ পত্র জলে অবগাহন না করিলে কখন কি মানুষ 

মল ধৌত করিয়া নির্খাল হইতে 'পারে? আহা! আনন্দময়কে 
না! ডাকিলে আনন্দ পাইবে কোথায়? ইহকালে ও পরকালে সুখ দিতে সেৌঁইঞ 
সুখদাক্ছিনী ভিন্ন আর ত কেহ নাই। সেই রমণীয় দর্শনে ডুবিয়। না থাকিলে 
চিরতরে আনন্দ কি থাকে ? নিতান্ত অসহায় শিশুকে করুণাময়ী জননী ভিন্ন 
সতন্তরল দি! বলাধান করিতে আর কে পারে? নিখিল জগৎকে পরিতৃপ্ত 

করিতে আর কে আছে? নিজের অনঙ্গল, নিজের পাপ দেখিয়! মানুষ কাতর 

হইয়া সেই মঙ্গলময়ীকে ডাকিয়া যখন পবিত্র হইতে থাকে তখন আবাক্একবার 
মাঃ ্ বরূপ তোমার মায়! জড়িত রূপ রণ করিতে হয় করষেষ্পৃতোম তোমার 

শ 



নীরব লাধন! | ৩৫৫ 

বিভূতি দেখিয়া দেখিয়! নিজের অপরাধ লহত্রের ক্ষমা জষ্ট প্রার্থনা করিতে হয়, 
আর শতবার বলিতে হয়- ক্ষমা কর ক্ষমা কর- “অন্তথা শরণং নান্তি” তুমি 
আশ্রয় না'দিলে আমাকে আশ্রয় কেহই দিবে না--আহা! তোমার কারুণা 

ভাব ভিন্ন আমাকে রক্ষা করিতে মার. কেহ নাই। এই ভাবে খধিগণের 

গ্রদর্শিত পথে প্রতিদিন চ্চিতে হয়। 
উপরের গীতটিতে বল! হইয়াছে "জনা ত হ'পনা জীবনে” তুমি যে আমার 

"৪শ্রাত্রস্ত শ্রোত্রং মনসে। মনো যৎ_ বাঁচোহ বাচং স উ প্রাণশ্ত প্রাণঃ” তুথি যে 
আমার শোনার শোনা, ভাবার ভাখ1, বলার বলা, তুমি যে প্রাণের প্রাণ--তুমি 

যে অমার আপনার হতে আপনার তাহ! জানাত হল না! জীবনে । কেন 

হল না_-কেন তোমার জানা হলনা? আহা! আমারে জানাতে দিন বয়ে 

গেল যে! আমার অমঙ্গল, আমার পাপ--মামার নিত্য প্রলাপ তোমায় 

“জানাইতে গিয়। জীবন শেষ হইয়। গেল-_ণিত্য পাপ, নিত্য অপরাধ, নিত্য 
ভ্রম - এই করিতে করিত্েই দিন কাটিয়া! যায়__হুল না লুটান চরণে । কেন'এই 
পাপ-_কেন এই অপর!ধ-.কেন এই ভ্রম? আহা তোমাকে আপনার ন 

বলিয়া কাহারে আপনার বলি? আহা! তোমার দেহে অভিমান ছাড়িয়া 
কোন্ দেহে অভিমান করিয়! ফেলি, ফেলিয়! কত কষ্ট পাই। করে প্র প্রেম- 

পিন্ধু তটে বসিয়।, তোমায় দেখিয়া স্থির জানিব তুমিই আমার একমাত্র সাথী-_ 

শ্রেই জীবনে সাণী আর মরণেও সাথী। আগা! যদ্দি জানিতাম__তু'মই আমার 
জীবনে মরণে একমাত্র সাথী--তবে ত ইহ সর্বদ1 মনে রাখিয়া শত সঃ বাস 
ভলুকের মধ্যেও নির্ভয়ে থাকিতে পারিতাম-_তাঁহা. পারিলাম ন! বলিয়াই বলি 

জানাত হল ন| ভীবনে। তোমার হইতে পারিলাম না, তবু এখনও হতাশ হই 
নাই। তোমার দাপানুদাসের চরণ ধুলায় ধুসর হইয়! থাকিতে চাই-_ তাহার মুখে 
শুনিয়৷ তোমার গুণগানে মত্ত থাকিতে পারিলে বুঝি আমার হয়। এই গানটিতে 
'অনেক আছে-_ শুনিয়া মনন করিলে জান! যায় প্রাণের গীত বটে। 

নীরব সাধনা। 
বিশ্বে যেখ। উঠে কোলাহল সেথ। নহে তব পুজা-ঠ ই, 

আপনাতে রহিয়৷ আপনি পুজি তোম| মন মাঝে তাই। 

আগার নীরব আরাধন] স্থগোপন মানস-মন্দিরে 

অনাদি অস্দুট ভাব যেথ| বিগলিত তপ্ত আধি*নীরে। 



উত্সব 

আমি চাই নীরব জীবন বিল্লীময় পলীপ'ণ পাশে 

যেথায় নদীর ঢেউ উঠে মলয়ের কোমল নিশ্বাসে। 

সেই ধরন আোতম্বিনী শুনি বারে বারে শিহরিয়া উঠে, 

স্থনিবিড় মহ! সোহাগেতে বাণীছারা কি আনন্দে লুটে । 

যেথ! রবি শ্ন।ন ছবি অকি নিতি ডুবে গোধুলির বেল! 
স্ববিশাল গনন তঞ্চলে অসীমের নীলাঞ্চল মেলা। 

লতার আড়াল হ'তে কভূ কপোত করুণ গান গাহে 

:জনীর স্তব্ধ তারাগুলি অনিমিখে মোর পানে চাহে । 

উর্ধে মহ! ঘন নীলাকাশ নিয়ে বহে নীল জলরাশি 

মু জোছনাতে যেথ! সদ। হিয়! মাঝে বেজে উঠে বাশী। 

| সে নীরব নিশীথিনী মাঝে প্রেমাবেশে আপনার মনে। 

কথা কব নিকুঞ্জ ছায়ায় অপলক নয়নে নয়নে । 

সে নীরব ভাষ। শুধু সেথ। সঙ্গীতের নিঝ'রিণী তলে 
মুখরিত করি কুঞ্জ'ন ধবনিয়! উঠিবে পলে পলে। ৃ 

সেই বাণী মহা! নীলিমাতে ভেসে যাবে আকাশে বাতাসে 

রণিয়৷ উঠিবে চারিদিক সুগভীর পুলক-উচ্ছাসে। 
ধীরে ধীরে ছুটী হিয়া যেন মিলে যাবে অসীম মিলনে 

: পুর্ণ করি যুগ যুগান্তের প্রেম লীল1 জনস্ত জীবনে । 

সে শীরব প্রণগের দেশে হাসি কান! মান অভিমান 

মহ! মিলনের দ্রিনে যেন অকম্মাৎ লভিনে নির্বাণ । 

এ সাধনে নাহি বিনিময় আছে শুধু আত্ম বলদান 

অনুরাগে সব বিসর্জন সপি দেওয়া তনু মনপ্রাণ। 

ছুট হিয়। মাঝে একপ্রাণ একপ্রাণে মধুর মিদন। 
ছুটী রূপ মিলে অপরূপ মরনেতে অসীম জীবন ॥ 

শ্্ীবিভাস প্রকাশ গঙ্গে।পাধ্যায় এম, এ। 

০০৪১০৪০৪ 



বিরাগ ও প্রেম। 
শ্শানের চিতাভন্ম মাঝে [বরাজিত পিরীতি মন্দির 

বিরাগের পু তপোবনে শোভে শ্ঠ।ম নিকুঞ্জ কুটার | 
লেলিহান জিহ্বা মেলি দেখ চিতা! বহ্হি করে প্রেম লীলা 

বিরাগের তপ্ত হোমানলে দ্রবীভূত স্বকঠিন শিলা ॥ 
গৈরিকের পুণ্য স্তপ হ'তে উগারিয়া উঠে যে অনল 

সে অরুণ কিরণ প্রভায় কুপ্তবন সতত উজ্জল। 

প্রেম কথ। বিন। স্বার্থ ত্যাগ বিশ্বজ্ঞে বিন আত্মদান, 

জানেনা সে প্রেমের বারতা মৃত্যু ভয়ে ষে বা কম্পমান, ॥ 

ংসারের ক্ষুদ্র সীমা মাঝে রুদ্ধ যার হৃদয় ছুয়ার 

এজীবনে চাহে না সে কত্ নামাইতে পর দুঃখ ভার। 

ছোয়াইয়। হাদয়েতে এবে বিরাগের পরশ রতন 

আনন্দ যমুনা তীরে হের নিত্য রাজে প্রেম নিকেতন ॥ 

প্রেমানল যেথ! উঠে জলে সে হৃদয় স্বার্থের শ্বশান 

সব পথ মিলে এসে প্রেমে চিরতরে লভিতে নির্বাণ। 

ধরণীর কোলাহল কভু পশেন! এ পিরী ত মন্দিরে 

- হ্বদয়-দেবত! লাগি গান মর্মহ'তে শুনা যায় ধীরে। 

শ্রাবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ। 

এপ করি ০০০০০ সত ওকি 

তোমার ধারে । 

(১) ূ 

তোমার দ্বারে অ।পিয়। দীড়াইলাম__দড়াইলম সহত্র অপরাধ লইয়া । জীবন 
তরি! অহনিশি সহস্র সহস্র মপরাধই করিলাম। এখনও এই শেষ বয়সে 
অপরাধ শৃন্ঠ হইতে পারিলাম না। এতদিন ত বিশেষ ভাবে অন্থভব করি নাই 

তুমি বিরক্ত হুইয়াছ, আজ মনে হইতেছে তুমি অসন্তষ্ট হুইয়াছ। মনে হইতেছে 



৩৫৮ উত্সব । 

তোমারদিকে চাহিবার অধিকার আমার নাই। আমি তোমার দিকে আর 

বুঝি চাহিতে পারিবনা। তুমিকি করিবে আমার জান! নাই, জানিতেও 
চাইনা । আমি সহত্র অপরাধের বোঝ মাথায় লইয়া! তোমার দ্বারে দীড়াইয়া 

তোমারই নাম করিব। তোমার মন্দরের দ্বার আমার জন্ত রদ্ধ। সহত্্ সহস্র 
লোকে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, আমি যাইতে পারিতেছিনা। ভায়! স্বীয় 
দোষে তোমার দিকে চাহিতে পারিলাম না। মন্দির প্রাঙ্গণে তোমার নাম লইয়া 

একপাশে ঈড়াইয়৷ থকিব, কেন থাকিব তাহা আর খুলিয়। বলিবনা। যদি 
কথন দিন হয় হইবে, নতুব। যেমন আছি তেমনিই থাকিব। কাহাকেও কিছু 

বলিবনা, তোমার কাছেও কোন কিছু প্রকাশ করিবনা। কিন্ত স্বভাব 

আমার ছুট, আমি পাঁরিব ত? পারি-_ন! পারি প্রয়াস করিব, যদি কখন 

মন্দির দ্বার থুলিয়৷ যায়_-দেখিতে পারি দেখিব নতুবা এই অবধিই অবধি হউক । 

(২). 

ম[নুষভাব ও অমানুষভাব-__ছুই ভাবেই শ্রীভগনান্ দেখ! দিয়! থকেন। 

প্রতি মানুষেও অমানুষভাব শাছে--এ ভাব কোথাও স্পই কোথাও অনন্ডিব্যক্ত। 

প্রতি মানুষকে যিনি ভগবান্ ভাবে দেখিতে পারেন তিনিই দাধক। ইহা হয় 

কিন্তু তখন, যখন শ্রীতগবানকে আত্মাভবে দেখার সাধন। পাক হয়। আমার 

মধ্যে যিনি মাম্ম। তিনিই সবার আত্ম! । আত্মার নামরূপ নাই, তিনি নিরাকার 

নিরবয়ব। সেই জন্ত কপ! করিয় ক্ষমার, ভালবাসার, মুন্তি ধরিয়। তিনি দেখ! 

দিয় থাকেন। মানুষকে ষ। ত| দৃষ্টিতে দেখিলে ভগবানকে অবজ্ঞা কর! হয়_ 

মানুষকে ধিনি অবজ্ঞা করেন তাহার পুজা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না -ইছা! 
শাস্ত্রের গ্রায় সর্বত্রই দেখ৷ যায়। সাধক মানুষ লইয়! ফষ্টিনষ্টি করিতে পারে না 

কারণ যে ঈশ্বর চায় সে ফষ্টি নষ্টি চপলতা করিতে পারেনা । চপলতার সময় 

ঈশ্বরের ভাব হারাইয়। যায়, মানুষভাঁব আপিয়া যাঁয়। যাহারই উপাপনা করুক না, 

ধাহাকেই মানুষ তাল বলুক নাঁ--সে উপাসনা--সে ভাল বলা! যদি তগবান্ মনে 

করিয়। নাহয় তবে তাহা কুপথে লইয়া যাইবেই। যেখানে চপলতা সেইখানে 

পা -যাার! ক্ষণিক তাল লাগা পরিত্যাগ করিতে পারেন! তাহারা! কখন ঈশ্বর 

ই [ুকিতে চাষ না। তাহার! মনে করে ক্ষণিক ভাল লাগাই স্বীশ্বর লইস 
ধা ইহার! পাপী। যাহার! ইছাদ্দিগকে প্রশ্র় দের তাহারাও পাপী। 

জতিইকবদ হনিতেছেন অলে সুখ নাই, যাহা ভূম! তীছাই সুখ তখন ঢপলগার 



তোমার দ্বারে। ৃ ৩৫৯ 

সখ, প্রশংসা বাক্যের জুখ, বুখরোচক কথার সুখ-__ইহাতে যাহারা ভুলিয়া! খায় 
তাহার! ভগবান হইতে সরিয়৷ আসিয়৷ পাপপক্কে লুটাইয়। স্থুথ ভোগ করিতে 

চাঁয়। শ্রুত বাকোর বিপগীত পথে চলিতে যাওয়াই পাপ। যাহারা ব্যভিচারী 
তাছার! স্বভাবতঃ চার্বাক পথই সুমিষ্ট বলিবে কিন্ত ষিনি সাধক তিনি স্বভাব 

যাছাকে স্থখ বলে তাহারও বিচার করিবেন, করিয়। দেখিবেন ভিতরে 

ডুবিতে পারিলেই প্রকৃত মুখ পাওয়া ব।য়-_বাহিরের স্বভাঁব যে সখ দেখায় 
তাহ ন্রকের পথেই লইয়। যায়। 

(৩) 
মানুষের পরম নুহৃদও আছে পরম শক্রও আছে। বাহিরের সুহৃদ ও শক্রর 

কথ! বলিতেছিনা--বলিতেছি ভিতরের ন্ৃহৃদ্ ও শত্রুর কথ! । পরম সুহৃদ বিনি 

তিনি কর্তব্য দেখাইয়া দেন আর বলেন কঠোর কর্তব্য পথে চল সুখ মিলিবে 

পরে। পরম শক্র যিনি তিনি বলেন স্থুখ যেখানে পাও সেইখানে ভোগ কর। 

স্থখের আবার ক্ষণিকত্ব চিরস্থায়ীত্ব কি? চিরস্থায়ী স্থখ শাস্ত্রে গুন! যায় বটে 

কিন্তু কেহই ইহ! পায়না । হ্বভাববাদী নাস্তিক লম্পটের মুখেই চিরস্থায়ীত্ব রূপ 

আদর্শ ত্যাগ করিয়া ক্ষণিকত্বের আদরের কথা শুন! যায়। দূর হইতে এই 

ক্ষণিকত্ব ব্যবহারের লোককে, এই স্বভাবের প্রশ্রয় দাতাকে বর্জন কর! উচিত। 

ইহা] বর্জন না করিতে পারিলে কখনই ঈশ্বরের পথে চলা যাইবেনা। এই 

হ্বভাবাদী লম্পটগণ বলিতে পারে আমিও ত ঈশ্বরের জন্তই সমস্ত করিতেছি--- 

স্বভাব যাছ। চায় তাহ! একটু দিলাম তাহাতে দোষ কি? দোষ বিস্তয়। 

ভগবানের জন্থই যদি জীবন ধারণ কর! জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে খোলাখুলি 
ভাবেই জীবন ধারণ করিতে হয়। যাহা পিত। মাতা স্বামী পুত্র সকলের 

ক।ছে কর! যায় না যাহাতে 'অপরের উদ্বেগ জন্মায়, তাহা ঠিক পথ নছে। 

উদ্দেন্ত মহৎ যে-ইহারা বলে--ইহ। মৌখিক কিন্তু ইহাদের উপায় মন্দ । যেখানে 

উদ্দেশ্য ও উপায় উপরই ভাল সেই পথই খধিগণের আচরত:.পথ। ইহা ভিন্ন 

অন্ত পঞ্ে চলিলেই ধীরে ধীরে হুল্লব্ষা সুত্রে নরকের পথেই যাইতে হইবে। 

&ঁ ষে বলিতেছিলা'ম পরম সুহৃদ ও পরম শক্র ভিতরেই আছে তাহাই হইতেছে 

সনদ মন ও শক্ত মন। লুহৃদূমন বলেকর্তব্য কর, নাম কর, নাদেরসাদ 
কথা কও--নাম লইয়! ডূবিয়। যাও, ভিতর “হইতে আনন্দ উঠিবে-_এাে 
ইন্ছি্ জনিত কোন হুঃখের আবরণ-দাখা-অনিতা ক্ষণস্থায়ী হুখের নাষ সীরীও 
নাই। ইহা ক্রমে ক্রমে ক্ষধময়ের ক্রোড়ে তোমাকে পয বাইইকণ 
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রত্বাকরের অগাধ জলে ডূবিলেই প্রকৃত ন্থখ, প্রকৃত ভূমাকে পাওয়৷ যাইবে 

পরম সুহৃদ মন সাধন! দ্বার ভিতরে ডুবিতে বঝেন _ ডুবিতে যাহার! না পারে তাহা 
দিগকেও যাহাতে ডুবিতে পার! যাক তাহার উপদেশ প্রদান করেন। ন্থহদ্ মন 

সর্বদ! বিচার.করিতে বলেন--সর্ধদ! বিষয় দোষ দর্শন করিয়! করিয়া বিষয় বাসন।, 

বিষয় লাম্পট্য, ক্ষণিক মন্ততা ত্যাগ করিয়। নির্মল হইতে বলেন । নির্মল হইতে 
পারিলেই ভিতরে ডুবিতে পারা যায়। সুহৃদ মন পরমশাস্ত, পরিপূর্ণ, আনন্দ 
স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপের সংবাদ দেয়-_কেমন করিয়! সেই শান্ত পরিপূর্ণ পদার্থ হইতে 

জ্পন্দন উঠ| মত মনে হয়, কেমন করিয়া! সেই শান্ত, সেই পূর্ণ, সেই ম্বরূপ, রূপ্ 

ধরিয় অর্ধশত্তি অর্ধ শক্তিমান ব্ূপ-ধারণ করেন, কেমন করিয়! তাহার! পৃথক্ 

পৃথক্ ম্পষ্ই-রূপ ধরিয়! মিথুন হুইয়া৷ জগতের সকল বন্ত সা্জিয়া লীলা! করেন-. 

কেমন করিয়া এই বস্তই আপন স্বরূপে সর্বদা থাকিয়াও সগুণ, জীবাত্মা, অবতার 

হয়েন, কেমন করিয়া জীবে জীবে আত্ম! যিনি তাহাকে প্রথমেই ধরিতে হয়, 

কেমন করিয়। উপাসনার জন্ত ইনিই ভিতরে মনোভিরাম রূপে দাড়াইয়া ধ্যানের 
বস্ত হয়েন, কেমন করিয়া ইহাঁতেই মন্মনা হইতে হয়, মন্তক্ত হইতে হয়, 
ম্দযাজী হইতে হয়, কেমন করিয়া ভিশুরে মন্ত্র উচ্চারণে প্রণাম অভ্যাস করিয়া 

করিয়া বাহিরে সকল বস্তুতে ই'হাকে ম্মরণ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়! মনে মনে ভিতরে 

বাহিরে সর্বজীবকে নারায়ণ মনে করিয়! প্রণাম অভ্যাস করিতে হয়--বলিতে- 

ছিলাম সুহৃদ মন এই পথ এই কলাণ পথ দেখাইয়। দেয়। আর শক্র মন দেখায় 

ক্ষণস্থায়ী পথ, নরকের পথ, যাতনার্. পথ, সাধন! নাশের পথ । তোমার দ্বারে 

সত্য সত্য যাহার! আসিয়! দাড়াইবে তাহার! কর্তব্য লইগনা থাকিতে চেষ্ট! করিবে, 

স্থখ স্থখ করিয়া লাম্পটোর প্রশয় দিবেনা । ইহার! বিশ্বাসী হুইয়! বিশ্বাস মত 

চলিবে, প্রতিনিয়ত বিচার করিবে-_-মরণ হয় হউক, আমি সুহৃদ মনের আজা। 

শুনিতেই প্রাণপণ করিব-_শক্রমনের পরামর্শ শুনিয়া! আমার পরম সুহ্দকে কখন 

অমান্ত করিবনা। | 

তুমি যেজপ কর বাধ্যান করবা স্বাধ্যায় কর বা! লেখ ইহাতে সুহৃদ মনকে 

জানিও বরণীয় ভর্গ--ইনিই তোমাকে অবরণীর় ভর্গের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া 

মতের পথে প্রেরণ করেন। আর এই ছুই মনের দ্রষ্টাী ধিনি তিনিই তুমি, 

৬১৯ আত্মী। তুমি যখন দেখ জপ হইতেছে, বা ধ্যান হইতেছে, ঝ! বিচার 
৩ তখন তুমি মনে রাখিও “আমি দ্েখিতেছি আমার পরম গুহদ মন 
আমীয়পয়দ ক্র মনকে বশ করিবার জন্ত - উপদেশ দিয়” আমাকে আমার 
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স্বরূপে থাকিবার পথে চলিতে বলিতেছেন। অপরধধের স্মরণ তিনিই করাইয়! 

দিয় আমাকে নির্মল করিয়া লইয়া- সমস্ত কর্তবা করাইয়া লইয়া স্বরূপ দেখাইয়াই 

দিয় থাকেন, এই সকগই ইহার কার্দ্য ৷ | | 

ত্যাগ ও সন্যাস। 

ত্যাগ ও সন্নলাস এই হুটা শব্দ গীতার প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্যস্ত 

বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বনুরূপে ইহাদের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীপাদ 

শ্রীধর স্বামী সেইজন্য বলিয়াছেন ন্তাস ত্যাগ বিভাগেন সর্ব গীতার্থ সংগ্রঃ 

মোক্ষ যোগে অজ্জুন ত্যাগ ও সন্যসের সবিশেষ তত্ব জানিবার ইচ্ছ! করিয়া 

শ্ীভগবচ্চরণে নিবেদন করিলেন । ততছুত্বরে শ্রীভগবান যাহ! বলিয়াছেন তাহা! 

আলোচনা করিলেই এ বিষয় আমরা সম্যক অবগত হষ্টব। শ্রীভগবান্ 
বলিলেন১--- 

“কাম্যানাং কর্মণাং হাসং সনযাসং কবঝয়োঃ বিছুঃ | সর্ব কম্মফল তাগং 

প্রাহস্তা(গং বিচক্ষণাঃ, অর্থাৎ কামন। করিয়া যে সকল কর্ম-কৃত হয় তাহাদের 

ত্যাগই সন্যাস বলিগ কথিত এনং সকল কর্মফলত্যাগ ত্যাগ নামে 

অভিহিত হয়। পুজ্রের জন্য যন্ত করা কাম কর্ম ২-সকল কর্মের 

পৃর্ধবে সংকল্প রহিয়াছে । এই জন্ত কর্ম মাত্রই কাম্য কিন্তু এই কন্ম যখন 
ভগবত প্রীতির জন্ঠ অনুষঠিত হয় তখন উহ! নিফাম। এইরূপে কর্ম করিবার 

জন্ত সকল শান্তর উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে 'ত্যাগ' শব্দটার আলোচন৷ 

করিয়া পরে সন্যাসের সহিত উহ্থার কি সম্বন্ধ তাহ! বল! যাইবে। নিফ!ম কর্ম 

যোগ বিষয় গীতা শাস্ত্রে নবিশেষ আলোচিত হইয়াছে । যিনি ফলাকাজ্জ। বর্জন 

পূর্বক অনাপক্ত হইয়া কর্ম করেন তিনিই প্ররুত্ ত্যাগী এবং তিনিই “যোগঃ 

কম্মস্থ কৌশলং বাক্যটীর যথাধথ অর্থ হদয়গগম করিতে পারিয়াছেন। ম্মন্ধঃ 

কণ্্ না করিয়া কখনও থাকিতে পারে না “নহি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তি টি 
কর্ণাকৃং এই জন্ত কর্ম করিতেই হইবে কিন্তু এমন ভাবে যেন উহা সম্পদ, 
বাাতে বন্ধন স্য্টি না করে। নিফাম কর্ম ঘার! চিত্তগুদ্ধি না হইশে কখনই ূ 

৪৬ 
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আত্মজ্ঞান লাভ কর! যায় না তাই ভগবান বলিলেন, ন্বকর্মণা। 

তমভ্য্য পিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃঃ বহুদিন ধরিয়া এইরূপে কর্তৃত্বাভিমান-শুন 

হইয়। কর্ম করিতে করিতে ভগব্দ প্রসাদে চিত্শুদ্ধি হয় এবং সেই 
নির্মল অন্তঃকরণে তাহার মহিম। উদ্ভাসিত হয়। সেই জন্ত কর্মযেগীকে 

কখনও কর্ম ত্যগ্র করিতে উপদেশ দেন নাঁই কারণ, “নহিদেহভৃতাশক্যং 

তাক্ত,ং কর্ম্মাণাশেষতঃ। যস্ত কর্মফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে” | 

অর্থাৎ যিনি কর্মফলের আশ। তাগ করিয়। আ্রীভগবানকে আশ্রয় 

করিয়। কর্ম করিয়। যান তিনিই প্ররুত ত্যাগী কারণ দেহধারী মানব 

নিঃশেষে কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না । নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানলাভ 

হয় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত ন! হইলে কেবল সন্যাস দ্বার! সিদ্ধিলাভ কর! যায় ন! তাই 

গীতায় উক্ত হইয়াছে, “ন কর্ম্মনামনারভ্ত নৈষ্ন্ম্যং পুরুযোইশ্সুতে, ন চ সন্নযাস- 

নাদেব দিদ্ধিং সমধিগচ্ছতিঃ | সেই জন্ত জ্ঞানোৎপত্তি পর্্যস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম 

শ্রীভগবানের শ্রীত্যর্থে সম্পাদন করিতে হইবে “সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদে!ধমপি ন 

ত্যজেৎ। সঙ্গলিগ্গা ও অহং বুদ্ধি পরিত্যাগ হইলে রাগদ্ধেষাদি চিত্ত হইতে 

দুরীভূত হইবে এবং সেই স্বচ্ছ নির্খল চিত্তে শাক্তরোপদেশ সম্যগন্ুতূতি হইবে। 
তখন স্বতঃই কর্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস হইয়! যাইবে । সেই জন্য মোক্ষযোগে উক্ত 

হইয়াছে, 'অসন্ত বুদ্ধি সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ” | নৈষ্ন্ম্য সিদ্ধিং পরমাং 

সন্ন্যাদেনাধিগচ্ছতি' । অর্থাৎ অনাসক্ত স্পৃগাশুন্ত সংযত চেত। সাধক কর্মফল 
ত্যাগ দ্বার পরম নৈষ্বর্শ্য সিদ্ধি বা মুক্তি পাইয়া থাকে । 

শ্রীধর স্বামী এই শ্লেকের টাকায় বলিয়াছেন যে যদিও নিষ্ষাম ভাবে কর্ধ 

কর! বস্ততঃ কর্তৃতবাভিমান শৃষ্ঠত1 হেতু নৈষ্কম্দ্যই কারণ তাহাতে বন্ধন নাই 

তথাপি উক্ত কর্মফল ত্যাগ হইতে সকল কর্ম্ম নিবৃত্তি লক্ষণ সত্বশুদ্ধি কর পরমহং" 

মাবস্থা! আসিয়৷ উপস্থিত হয়। অতএব দেখ! গেল ত্যাগ মোক্ষ সাধনের প্রথম 

পদ্ধতি এবং সন্ন্যাম তাহার শেষ ধাপ। ত্যাগটা সাধনা, নৈষ্র্ম্যটী সিদ্ধি । ত্যাগে 

নিঃশেষে সকল পরিত্যাগ হয় না কারণ কর্ম থাকিয়! যায় কিন্তু সন্নযাসে হৃদয় 

নিধূতকষায় হয় তাহাতে রাগদেষাদ্দির বিন্দুমাত্র চিহ্ন থাকে না। শ্বরূপতঃ 
আত্মার যে কোন কর্ম নাই, তিনি যে 'অসঙ্গোহয়ংপুরুষঃ তাহা বুঝাবার জন্ই 
অনাসক্ত ভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে হয় । যদিও আ্ীভগবানের প্রীতির জন্ত কর্ম 

সম্পাদনে তাহার প্রীতি ভিক্ষাটুকুই আকাঙ্ষা থাকিয়! যায় কিন্ত তাহ। ভর্জিত 
বীঞ্জের মত অস্কুরোৎপাদন করিতে পারে না! । পরম করুণাময় ভগবানের জ মীম 
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করুণাকটাক্ষ পাতে সাধকের হৃদয় প্রসন্ন হইয়। উঠে এবং তাহার চরণই তখন 

লক্ষ্য হইয়! দীড়ায়, কর্ম স্বভাবে হইয়! যায়। তখন তাদৃশ কর্ম্মযোগীর চিত্তে লর 
বিক্ষেপ, সংকল্প বিকল্প উদয় হয় ন|! কেবল শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে উচ1 ভরত হইয়া 

যায়। যেমন অনাবিল নিস্তরঙ্গ হদে সুর্য্যের পুর্ণ প্রতিচ্ছবি 'প্রতিফ'লত হয় সেইরূপ 

চিন্তহদে যখন বৃত্তি প্রবাহ ভাদৌ উথিত না হয় তখনই আত্মার প্ররুত স্বরূপ 

দেখা যায় এবং আক্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই শাস্ত্র 
নিষ্কাম কম্মযোগাভ্যাস উপদেশ করিয়াছেন। ভগধান্ পতঞ্জলি তাহার যোগ 

সুত্রে বলিয়াছেন, “তপঃ স্বাধ্যায়েখ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। অর্থাৎ শম দম 

আসনাদি কষ্টসাধ্য তপন্ত।, শান্্রপাঠ ও ঈশ্বরে ফল সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে। 

এই সকল কর্মের দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য বিষয়ান্থুরগ দুরীরুত ।হইবে এবং আত্মজ্ঞান 
উদ্ধদ্ধ হইবে। ক্রমশঃ চিত্ত রাগদেষাদি শূন্ত হইবে । স্থখকর বিষয়ে চিত্তের 

অন্থুরাগকে রাগ বলা হয় “মুখানুশয়ী রাগঃ' ছুঃখকর নিষ'য়র সংস্কার জাত যে 

প্রতিকূল ভাব তাহাকে ছ্েষ বলে “হঃগানুশয়ী দ্বেষ। এই ত্যাজ্য গ্রাহ দুই 

কর্মই অজ্ঞ/ন হইতে উদ্ভূত হয়। 

এখন দেখ গেল নিষফাম কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেই সন্্যাসের 

অধিকার, তাহার পুর্ব্বে নহে দেই জন্য। “যোগিনঃ কা়্ঃ কুর্বস্তি 

সঙ্গং ত্যক্তাত্মসুদ্ধয়ে। মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম যখন ভগবদূ চরণে 
অর্পিত হয় এবং আপনাকে অবর্তী বলিয়া পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখনই 

“সর্ব কন্মাণি মনসা সন্নন্তান্তে সুখং বশী। নণ দ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বনন 

কারয়ন* ইত্যাদি বাকের যথাযথ প্রত্যক্ষান্ুভৃতি হয়। কর্ম তাগ করিতে 
হয় না। কর্মই আপনি ছাড়িয়া যায় “ন কন্মাণি তাজেৎ যোগী: কর্মভি ত্যজ্যতে 

হাসৌ'। সেই জন্ত ভগবান বহুবার গীতায় ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক কর্ম করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন, পাছে কোন অদ্ক কর্মযোগী কর্ম ত্যাগ করাই ভগবানের 

অভিপ্রাক্গ বুঝিয়। কর্মী পরিত)াগ করে। মোক্ষযোগেও উক্ত হইয়াছে, 

“চেতন! সর্ব কর্মাণি ময়ি সংক্নস্য মৎপরঃ। বুদ্ধি যাগমুপ শ্রিতা মচ্চিন্ 
সততং ভব । অর্থ।ৎ মনে মনে সকল কর্ম তাগ করিয়া মচ্চিত্ত হও" | 

“সমাস এই শব্ধ অনেক স্থানেই ফল সন্নাস অর্থে বাবহৃত হইয়াছে, যথা, 

“অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ক্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফক্ম্ ভবত্যত্যাগনাং প্রেত্য নতু সন্নাসি 

নাং কচিং। এ স্থানে পসক্লযাসিনাং শব্বটার অর্থ শ্রীধর স্বামী দিলেন- 

“কর্মফল ত্যাগিনাম্। সন্যাসি শবেনাত্র ফলত্যাগনাম্যা” প্রকতাঃ কর্ধফল 



৩৬৪ উৎসব 

ত্যাগিণে। গৃহৃস্তে' ষষ্ঠ অধাঁয়ে ও উক্ত হইয়াছে । “অনাশ্রতং কর্ন ফলং 

কার্ধ্যং কর্ম করোতিযঃ স সন্গাপী চ যোগী ইত্যাদি। | 

: এই অর্থে ত্য।গ ও সন্ন্যাস একার্থ বাচক। সাধন মার্গে তাগ অগ্রে প্রয়োজন 

এবং সন্নাাস, সম্যগ. ত্যাগ প্রতিষ্ঠা হইলে স্বতঃই আসিয়া থাকে । নারদ ভক্তি 

সুত্রে উক্ত হইয়াছে '&নিরোধস্ত লোক বেদ ব্যাপার সন্াসঃ অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তি 
লাভ হইলে নকল কর্দই ত্যাগ হইয় যায়। গ্রথমে ফল সমর্পন--রহ্ষণ্যাধ্যায় 

কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যন্ত1 করোতি যঃ” ব্রঙ্গাপূ্ণং ব্রঙ্গহবিঃ, যোগপ্ত কুরু কর্্মাণিঃ 

“ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সনন্ত'ধ্যাত্মচেতম।” “সর্ব কর্ম্মাণ্যপি সদ! কুর্বাণে। মন্ধয- 

পাঁশ্রয়ঃ, 'তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর” 'যৎ করোসি ষদশ্নীসি যজ্জুহোধি 
দদান্স যৎ “কর্মমণযেবাধিকারস্তে মা ফলেন্ু কদাচন' ইত্যাদি সকল গ্লোকেই ফল 

সন্ধ্যা অভিপ্রেত। কি শৌকিক কি বৈর্দক সকল কর্মমই যদি নিঙ্গেকে অকর্তী 

ভাবিয়া শ্রীভগবদ চরণে ফলাপণ করিয়া! করা যাঁয় তবে জীবন সার্থক হইয়| যায় 

কিন্তু এই নিবেদন আন্তরিক হওয়া চাই 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত] 
প্রমচ্ছতিঃ__-আাকুল প্রাণে ভক্তি ভরে তাহাকে ম্মরণ করিয়। নিবেদন করিলে 

অতি তুচ্ছ বস্তও ভগবান্ অগ্রাস্থ করেন না । ইহা! স্থির সত্য। এইরূপ ভাবে 
ধখ্ন সাধক সাধনার শীর্ষ দেশে উপস্থিত হইবেন তখনই বিধি, নিষেধ, 'ধর্ব 

অধর্দ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। "সর্ব ধন্মীন্ পরিতাজয” শ্লোকের টাকায় 

শরীধর স্বামী বিধি কৈল্বর্যযং তাক্ণ মদেক শরণ ভব* বলিয়াছেন । শ্রীপাদ মধুস্দন 
সরঘ্বতী 'কেচিন্বন-পন্মাঃ কেচিদাশরম পর্মাঃ কেচিৎ সামান্য ধর্মী ইত্যেবং সর্বানপি 

ধর্্মান্” আচার্ধ্য র।ম।মুজের ভাব্যেরও ভাবার্থ এই যে ভক্তির উদয় জন্য বছু কর্ম 

কর! প্রায়াজন কিন্তু তাহা এক জীবনে সম্ভব নহে সেই জন্ত ধর্মাধন্মের প্রতি 

'দৃক্পাত্ত না করিয়া ভগবানের শরণাগত হও+ আচার্ধ্য শঙ্কর "পরিত্যাজ্য অর্থে 

ন্ন্স্ত করিয়! শরণ।পত্তিকে যে কর্্মযৌগের গুহা রহম্ত বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

যাহা হউক উত্তম সাধকের গ্রতি ভগবান্ যে ধর্ম্মাধন্ম, বিধি নিষেধের গণ্ভীপার 
হইয়। তাহার চবণে সর্বাস্্ঃ করণে শরণাগত হুইতে উপদেশদিতেছেন তাহ! স্পট 

বুঝ। যায় এনং শ্রীমন্তাগৰতে মহাতাবংস্বরূপিণী ব্রঞ্জ দেবীগণের আচরণই তাহার 

সাক্ষ্য প্রদ।ন করিতেছে । এই তাহার অনা প্রেমষজ্ঞে নিখিল নিমন্ত্রণ বাণী 

সেইখানে মফলতা লাভ করিয়াছে । এইরূপে গীতার শেষ উপদেশের বেশ 

মঙ্গাত হয়। জীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্য।ম্স এম এ 

০০ 



রামলীলা। 

( পূর্ব গ্রক।শিতের পর ) 

কেবলমাত্র ম[নব-মানদীর ইহা নিত্য কর নহে। গোমুগাদদ জন্তগণের 
ইছ। নিহ্য কর্ম । বুক্ষলতাদিরও ইহ! নিত্য কন্ম। মানন-মানবীর মধ্যে, যেমন 

সন্ত, রজঃ ও তমঃ গুণের তারভম্যান্ুমারে উত্তম, মধ্যম ও অধম গাছে জন্তগণের 

মধ্যেও সেই নিয়ম, বক্ষলতাদিগণের মধ্যেও সেই নিয়ম । এই ভারতক্ষেত্রের 

মহর্ষিগণ লতা! বৃক্ষা দিগণের গুণের বিচার করিয়া, তুলসী, অশোক, চম্পক, দ্রোণ, 

অপরাজিতা, করবীর, কদন্ব, কুল, পাটল, পঙ্কজ প্রভৃতি সর্ব কা মদ বুক্ষ-লতা, 

নিরূপণ করি গিয়াছেন। ফলে মানব, পশ্ত, কীট, পঙ্গ, স্থলজ, জলজ, লতা- 

বৃ্ষানি সকলেই সেই রাধাকুঞ্চের--সেই প্রকৃতি পুরুষের--সেই বস্ত-চৈতন্তের, 

যুগল মূর্তিকে চক্রাকারে অবিরামে বেষ্টন করিতেছে । সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিভূবনে 

রাসলীলার বিকাশ হয়, এবং মগাগ্রলয়ে, উহা লোক লোচনের অদৃষ্ঠ হয়। 

অর্থাৎ প্রশ্নয় কালে কেশব ও বুষভাঙুনন্দিনী তমোগুণের আশ্রয় লইয়া অন্তর্ধান 

হন বা মতি স্ুক্মৃতম অবস্থা অবলম্বন করেন _ণ্য। গ্রলয়ে হুস্মাস্থিতা 1” তদবস্থায় 

তিনি গার কাহছাকেও দেখ! দেন না। তখন আর বিরহ বিহবল। ভ্রিশতকো টি” 

গ্রামদাগণ, যোড়শ সহস্র মুখ্য। গোপীগণ, শ্ত!মলা, শৈব্যা, ললিতা, বিশাখা প্রভূতি 

মুখ্যতম। অষ্টগোপী, সর্কশেষ্ট। চন্ত্রাবলী পর্ধান্ত বু সাধ্য সাধনায় ও চিত্তের 

একাগ্রতা সম্পাদনের দ্বারা সেই বুজিনা্দিবের দর্শন পান না। তবে শ্রীরাধ! 

নাকি তাহার সহিত মদাযুক্তা-_-পরম্পর পরম্পরকে অনুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া অতেদ 

ভাবে বিরাক্গ করা উভয়ের নিত্যকম্ম, তাই কেশব বৃধভানুনন্দিনীকে লইয়া ও 

বৃধভাহুনন্দিনী কেশবকে লইয়া চতুর্দশ ভুবনের উর্দালোকে -ত্রঙ্গাণ্ডের বাহিরে-_ 
অত নিভৃত স্থানে-মতি হুক্াবগ্কায় বিরাঞ্গ করেন। মুখাতরা-__ মুখাতম 
গোপাঙ্গনাগণের বহু অনুনয় বিনয়ে, ক্রন্দনে পর্য্স্ত কর্ণপাত করেন না। কিছুতেই 

দেখ! দেন না। শ্রীরাধ! গোবনের এই লুকান অবস্থা, এই গুপ্ত ভাবই হয়ত 

যোগীশ্বর মহামুনি কপিলের কল্পিত জগৎ স্থষ্টির পূর্বে গুণত্রয়ের সমভাবাবস্থা-- 

সব-রজ-তমগ্ডণের সাম্যাবস্থা । অথর!1 ইহাই হয়ত তাস্ত্রক ভক্তগণের কল্পিত 

অমাবন্তার মগানিশার অদ্ভুত মহেশ-_মহেশানি মুত্তি। বনফুল মালো শোভিত 



৩৬৬ ্ উৎসব। 

মনোহর-_মনোহর! শ্রীরাধ! শ্রীরুঞ্ক তখন মায়াবশে বা তমোগুণের প্রভাবে 

অভিনব রূপ ধারণ করিয়া কোটা কোটি শবমুণ্ডে ভূষিতা হইয়া বিপরীত রতাতুর! 
ভাবে ত্রিলোকের অতীত বীভৎসিত মহাশ্মশানের দেবী ও দেবতা--কালিকা ও 

মহাদেৰ। মহাপ্রলয় কালে সকলই বিপরীত কাণ্ড। তদাবস্থা মনের গোচরে 

আন! ছুঃসাধ্য। শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে লুকাইলে কাহার সাধ্য তাহাদের 

খুঁজিয়৷ বাহির করে বা সে ভাব কল্পনায় আনে? | 

এদিকে দেখ! যায়, বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর রাসায়নিক মিশ্রন কালে যে 

পরিমাণ অত্যল্প বস্তর প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অত্যন্প বস্ত পাশ্চাত্য 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড।লটন (7)81/01) সাহেব দর্বগ্রথমে বস্তর পরমাণুর (৪০1) 

নুন পরিমাণ ইহাই নির্দেশ করিয়া ছিলেন। এই আবিষ্করের বহুদ্দিবদ পরে 

কুমারী কারী, ডালটনের আবিষ্কৃত পরম।গুগুলি যে সদা পরিবর্তনশীল এবং সহস্রাধিক 

সমবস্তর অংশে গঠিত ইহ। যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাতিপন্ন করেন। শ্রী অংশ গুলতে 
বৈহ্যতিক শক্তি অতি প্রণ্ল। এইজন্ত এ অংশ গুলিকে ইলেকট্রন (91৪০0) ) 

নানে অভিধেয় করেন। ইলেকট্রন গুলি বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডের সর্বত্র পরিলঙ্মিত হয়। 

শর লেকট্রনে গঠিত পরমাণু নকল যে সতত চক্রাকারে ঘুরিতেছে ইহ।ও বিজ্ঞানের 
সাহাধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে । যেমন গ্রহগণ সুর্ধযদেবকে নির্দিষ্ট রূপে চক্রাকারে 
পরিভ্রমণ করিতেছে নেই প্রকারে ইলেকট্রনে গঠিত পরমাণু সকল একটি বীজকে 

8০1988) মধ্যে রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে অবিরামে চক্রাকারে থুরিতেছে। 

সম্প্রতি ইংলগ্ডের বিখাত পৈজ্ঞনিক অধ্যাপক স্কার অ:লভার লঙ্গ (317 01197 

7,906) আবিষ্কার করিয়াছেন যে মানব দেহের, অপরাপর নীচ জাতীয় জন্ত 

দেহের সহিত অনেক পরিম'ণে সৌসাদৃগ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহাদের ঘানসিক গুণ 

ধষে পরিমাণে বিকশিত ও পরমেশ্বরের গুণের সহিত সমভাবাপন্ন অপর কোন 

গ্রকারের ওস্তর তাহ! নগে। যখন সেই মানব দেহ ইলেকটুন সমূহে গঠিত, 
আর যখন মানব জাতির মানসিক গুণভাগ অত্যন্ত অধিক তখন যে কেবল মাব্র 

মানব জাতিই কেন্ত্রস্থ নীলের অতি নিকটে স্থাপিত ও অপর!পর জীব জন্তগণ 

অপেক্ষাকত দুরে স্থাপিত ইহ! শিক্ঞান ও সর্ববাদ সম্মত। [যদি সেই কেন্দ্রুস্থ বাঁজ 

স্বয়ং ভগবান্ হন তাহা হইলে ইহ! স্বতঃসিদ্ধ যে ইলেকট্রন চক্রে পরিভ্রাম্যমান 
জীবও বস্ত সকলের মধ্যে মানবগণের স্থান সর্ব নিকটে, নীচ জস্তগণের স্থান কিঞ্চি 

 অধন্তরে, বৃক্ষলতাদির স্থান আরও অধস্তরে অপরাপর পদার্থের স্থান তদধিক. 
অধস্তরে। স্তর অলিভার লঞ্জের উত্তপ্রকারে ইলেকট্রন গুলির গতি ও ভ্রমণ 



রাস লীল। । | | ৩৬৭ 

সগ্্ধে ব্যাখ্য! পাঠ করিয়! ও তাহাতে মহাগ্রস্থ গ্রামপ্তাগবতের রা'সলীল!র গুঢ়াথের 
ভক্তি ও প্রেমরস বিবর্জিত ষংকিঞ্চিং আন্ডাস আছে বিবেচনা! করিয়! আমরা 

স্তর অলিভারকে গর গ্রন্থের রাসলীলা অধ্যায়ের বৈজ্ঞ/নিক ব্যাখ্যা পাঠ করিবার 

জন্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখি। প্রত্যুত্তরে আমরা অবগত হই যে স্তর অলিভার 

অতি প্র/চীন ও সংস্কৃতভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ। স্থতরাং তাথার শ্রীক্চের 

রাসলীলার গুঢ় অর্থ হদয়ঙ্রম করিবার সম্ভাবন! নাই। ভারতের যুগযুগাস্তরে 
দর্শনশান্ত্রের ও বিজ্ঞানের চচ্চা যে কত অধিক হইয়াছিল তাহ! শ্রীমস্তাগবত ও 

অসঙ্য তন্ত্র শাস্ত্র পাঠ করিলে যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিশ্চয়ই অভিনৰ 

জ্ঞানোদয় হইবে, এবং সেই জ্ঞ|নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়স্তার প্রতি ভক্তির উদয় 

ইইবে। শ্তর অলিভারের এদেশীয় খধিযোগীগণের মানসিক শক্তিতে ও জ্ঞানে 

যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, একথ। তাঁহার ভার গ্র।প্ত লেখকের পন্রোত্তরে পরিলক্ষিত 

হইবে । এই জন্ত আমর! তীহার পত্রের প্রতিলিপি নিম়্ে * উদ্ধত করিয়৷ রাসলীল! 

প্রসঙ্গের পরিসমান্তি করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ, সহ সহত্র প্রকারের বৃক্ষ ত্যাগ 

করিয়া কেন যে কম্ববৃক্ষের আশুয় লইতে ভাল বাসিতেন, তিনি যে তুলসী 
পত্রের কেন অপ্রিক প্রিয়, অ।র কি নিমিত্তই বা তিনি প্রতিনিয়ত তীহার অপূর্ব 

বীণ! সহযোগে কার শব্দ করিতে মত্ত, এবং কেমই ব ্রীরাধাকে একমনে 

অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে ভাল বাসেন, এই সঞ্লের এবং শ্রীমদ্তাগবতোস্ত 

শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের গুঢ় বৈজ্ঞ।নিক ব্যাখ্যা আমর! ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। 

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় "চীধুরী ৭৭1১ হরি ঘোষ সর, কলিকাত1। ': 
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শরণং মম। 

তাহাকে দেখিবার চোক্ ধুর কিরূপে ? 
বক্তা-_ভার্গৰ শিবরামকিন্কর। 

জিজ্ঞান্থব- রমা । 

ক্কোল্ কেোগোক্ষে তাহাকে ছেখা আও £ 

জিজ্ঞান্থ-__দাদ।! আপনি বলিয়াছেনঃ শিবকে দেখা যায়, ভগবানকে 

দেখিবার জন্ ধাহাদের মন যথার্থ ব্যাকুল হয়, ভগবান্ ছাড়া ধাহার! অন্ত কোন 

বসন্তকে দেখিতে চান না, অন্য কোন বস্ককে দেখিয়া ষাহাদের তৃপ্তি হয়না, 

যাহার! শাস্তি পান না, করুণাময় তক্তবৎসল, সদা ভক্তপালনততৎ্পর ভগবান্ 

তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট মুত্তি ধারণ পুর্ববক দেখ। দিয়! থাকেন, প্রকৃতভক্কের 

জন্ত ভগবান্ স্থল শরীরে প্রকটিত হ'ন। «শিবরাত্রি ও শিবপুজাতে”শ আপনি 
বলিয়াছেন, সর্ধশক্তিম।ন্ ভগবান সকলম্থান হইতেই ভক্তকে দেখা দিতে 
পারেন,-দেখা দিয়া থাকেন। আমার হৃদয়ে অগ্ভাপি ষথার্থতক্তির উদয় হয় নাই, 

ভগবান্কে দেখিবার জন্তা আমার মন (য, যথার্থ ব্যাকুল হইঞ্জাছে, আমি যে,. 
বগবানু ছাড়া! অন্ত কোন বস্তকে দেখতে চাইনা, অন্ত কোন বস্তুকে দেখিয়া, 

জামার যে তৃপ্তি হয়না, আমি যে শান্তি পাইনা, আমি তাহ! বলিতে পারিনা, 

অতএব ঠাকুর! আমাকে দেখা দেও, আমি এইরূপ প্রার্থনা করিবার যে 
ঈ্পর্ণ অযোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্ 

চোকে ভগবান্কে দেখ! যায়? তাহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরপেঃ? 
স্রানিতে ইচ্ছা হয়, কি করিলে, ভগবান্ ছাড়া অন্ত কোন বস্তকে দেখিবার ইচ্ছা 
বেন অন্ত কোন বস্তকে দেখিয়া হৃপ্ত হইবেনা, শাস্তি প|ইবন!, সুতরাং 

ভঙ্গবান্কেই পরম রমণীয় বলিয়। বুঝিব, সবছাড়িয়া, অন্ত কোন পদার্থের দিকে 
ন। ভাকাইয়া, কেবল ভগখান্কে দেখিবার জল্প আমার প্রাণ ব্যাকুপীভূত হুইবে। 

দাদ1 ! যাহার! ভগবানকে দেখিয়াছেন, দেখিয়া! থাকেন, তীহারা কি, ফেচক্ষু' 

দ্বারা আনর! দেখি, সেই চক্ষ দ্বারাই ভগব্ধন্কে দেখিয়াছেন, দেঁখিয়৷ থাকেন, 

অথবা ভগবান্ তাহাদিগকে ভগবানকে দেখিবার উপযুক্ত চক্ষু প্রদান কুহু? 
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 খ্কাপনি লাইন ভগবান্কে দেখ! যায়, ভক্তের অভীষ্ট মুর্তিতে ভগবান্ দেখা 

বা থাকেন, অতএব আমার এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারেন, তবে 

স্টানিতে ইচ্ছা! হয়, ভগবান্কে কিরূপে কোন্ চোকে দেখা বায়, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর 
জ্যনস্ত হইয়া কিরূপে পরিচ্ছিন্ন দেহে প্রবেশ করেন । যিনি সর্বশক্তিমান্, মিনি 

সব করিতে পারেন তিনি ইহা করিতে পারেন, উহা! করিতে পারেন ন1, এট 
কথ! বলা যে, যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহ। একটু বুঝি, তথাপি সব সময়ে মনকে ঠিক 
রাখিতে পারিনা । বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারে, এমন তর্ক গুনিলে, মন 

কখন, কখন সংশয় দোলাতে ছুলিতে থাকে । আপনি বলিয়াছেন, “মাতা- 
উপিতাকে, ভ্রাতা-ভগিনীকে, অন্ঠান্ত প্রিয়জনকে বহুদিন ন! দেখিলে, তাহাদিগকে 

“দেখিবার জন্ প্রাণ যেমন অস্থির হয়, অন্য কাহাকে দেখিয়। তখন যেমন তৃপ্তি 

হয় না, সেইরূপ ধিনিই বস্ততঃ প্রিয়তম, যিনিই বস্তুতঃ পরম রমণীয়, যিনিই 

বস্ততঃ পরম আত্মীয়, যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত দৃষ্টি শক্তি দৃষ্টিশক্তিরূপে পরিণত 

হইয়াছে, বহুদিন তীহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রাণের কিরূপ ব্যাকুলতা হওয়! 
উচিত, তাহা ভাবিয়া দেখ, তৎপরে ভগবানকে দেখিবার জন্য মনের যেরূপ 

খ্মস্থিরত! হওয়া উচিত, তোমার মনের সেইরূপ অস্থিরতা হইয়াছে কিনা, তাহা 

জগুনিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই উপলব্ধি হইবে, তুমি ভগবান্কে দেখিতে 

পাওনা কেন, তাহ! হইলেই বুঝিতে পারিবে, যিনি অজ্জুনকে তাচার বিশ্বরূপ'' 

দেখাইয়াছেন, হনুমান্কে তাহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, স্কটিকন্তস্ত ভেদ করিয়া! 

প্রহলাদকে দেখ! দিয়াছেন, পাষাণ মুর্তি ভেদ পূর্ব্বক অকাল মৃত্যাভয়ে ভীত& 
শরণাগত মার্কগডেরকে মৃত্যুঞজয়রূপে দর্শন দিয়াছেন, বকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর 

চতুভূ্জ বিষুরূপে দেখ দিয়াছেন, তিনি তোমাকে দেখা দেন ন| কেন, তাহা 

ুইলে, তগবান্ ভক্তকে তাহার অভাষ্ট মুর্তিতি দেখা দে্স কিনা, দিতে পারেন 

কিনা, তোমার, মনে বিরুদ্ধ তর্ক শুনিয়া! আর এবন্প্রকার সংশয় উঠিবার অবসর 

হইবে ন! আপনার এই লকল কথ! যে পরম সর্জ, তাহা কখন কথন অন্থভব 

হয়। যে দয়াবতার বিশ্বব্যাপী রাঘব, লীলা সম্বরণকালে অযোধ্যাবানি-গর্দভ, 

অশ্বপ্রভৃতিকেও চিরকালের জন্য স্থখময় ত্বর্গধামে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই 

শরণাগত পালককে যর্দি সর্বশক্তিমান বলিয়া, অনস্ত করুণাসাগর বলিয়া, 

শরণার্ঈত পালক বলিয়৷ অচলভাবে বিশ্বাস করিতে পারি,. তাহা হইলে, তাহাকে 

দেখিতে পাইব না কেন?. যিনি অরূপ হইযাও, ভক্তর্দিগের নিমিত্ত ধর্শসংস্থাপ- 

নারথ বিশবর্ুারণ করিয়া থাকেন, তিনি কি, ভক্তের অভীষ্ট মুর্তি ধারণ করিতে 
৪৭ 
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পারেন না? দাদ! আমাকে কপা করুন, আমাকে অচল শ্রদ্ব দিন, আম ঃ 

যেন ভগবানকে পরম রমণীয় বলে, আমার প্রাণের প্রাণ বলে, আমার মনের ধল 

বলে, আমার আত্মার আত্মা বলে, আমার সবের সব বলে, ভাবিতে সমর্থ হইঞ্ 
ভগবানকে দেখিবার জন্য আমার মন, প্রাণ যেন অবিরাম ব্যাকুলীভূত হয়, 
আমি যেন ভগবান্ ছাড়। অন্য কোন পদার্থকে রমণীয় বলে মনে না করি, আমি 

ষেন প্রাণ পণ করে তাহাকে দেখিবার জন্য সাধনা করিতে সমর্থ হই, আমার 
অহং বুদ্ধদ্ যেন সেই জগদাধারভূত অথও সচ্চিদানন্দময়, গদারিশঙ্খপদ্মধর, 
প্রাণাভিরাম সীতারামের চরণার্ণবে একেবারে বিলীন হইয়! যায়, আর যেন 

অভক্তি বায়ু দ্বার! প্রণোদিত হইয়!, ইহা তাহা! হইতে ভিন্ন রূপে পুনরুখিত না. 

হয়। দাদা! কোন্ চোকে নয়নাভিরামকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিয়! 
দেও, যেরূপ সাধনা করিলে, সে চোক্ ফুটিবে, আমাকে সেইপ্ধপ সাধন! করিতে 

শিখাইয়! দেও, সেইরূপ সাধন! করিবার শক্তি প্রদান কর। 
বক্তা--যে চোকে তাহাকে দেখা যায়, আমি তোমাকে তাহ। বলিয়! দিব, 

বেদ-শাস্ত্াত্ম। করুণাময় ভগবান্ স্বয়ংই সে চোকের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, 

তগবান্ দ্বয়ংই তাহার ভক্তবৃন্দকে তীহাকে দেখিবার দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করেন।- 

“পরমাত্মার চক্ষুরাদি ইন্ডরিযগ্রাহরূপ নাই,” 
এবং “পরমাত্মাকে দেখা যায়, জান। যায়, 

এই কথার অভিপ্রায় । 

কোন্ চোখে ভগবান্কে দেখা! যায়, তাহ! বলিবার পুর্বে ভগবান্কে দেখা, 

যায় কিনা, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। “শিবরাত্রি ও শিবপুজা'তেি 

এবং “মীতাতত্ব' ও “ভক্তিযোগে' আমি এই প্রশ্নের যথাপ্রয়োজনু " সমাধান 

করিয়াছি, তথাপি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বল! নিশ্প্রয়োজন নহে। পরমাত্মাকে ' 
স্থল চোকে দেখা যায় না, কারণ তিনি অশব্দ, অন্পর্শ ও অরূপ, তিনি শবা- 

স্পর্শাদি গুণ বিশিষ্ট নহেন। চক্ষুরাদি ইন্জ্িয়গণ রূপাদি স্ব-স্ব গ্রাহ গুণ সমৃহকেই' 
গ্রহণ করে, রূপা গুণহীন পদার্থকে গ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের নাই |; 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও.কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, পপ্রমাত্মাকে কেহ ষ্টার 

দেখিতে পান না, তিনি কোন ইন্জরিকগ্রাহথ নহেন (”ন সন্দশে তিষ্তি রূপমন্ত*ন 
চক্ষুষ! পশ্তুতি কষ্টনৈনম্ 1৯. তৈততিনীয় আরণ্যক ও কঠোপনিষৎ ১ মুডকো- 

চর 



ফ্টীহাকে' দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরূপে ? ৩৭১ 

পরিষৎও বলিয়াছেন, পপ্রক্ৃত আত্মতত্বকে কেহ চক্ষু দ্বারা গ্রহণ-_চ্গ- 
রিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারেন!, কারণ তিনি অরূপ চক্ষুরিন্দ্িয় গ্রাহা রূপ 
স্তাহার নাই, বাক্য দ্বারা কেহ তীহার স্বরূপ যথার্থভাঁবে বর্ণন করিতে পারেনা, 
কোন ইন্দ্রিয় দ্বার! তিনি উপলব্ধ হন নাঁ, চীন্দ্রায়ণাদি তপঃ বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ধ 
ঘুরাও তাহাকে জান! যাঁয় না” ( দ্ন চক্ষুষ গৃহতে নাপি বাচা নান্যৈদে 

বৈস্তপস! কর্মণ। বা 1৮-_মুগ্ডকোপনিষৎ )। জিজ্ঞান্ত হইবে, “আত্মাকে যখন 

চচ্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বার! দেখা যায়ন1,” তবে শ্রুতিতে “আবত্মাই দ্রষ্টব্য, এইরূপ 

কথ। আছে কেন? “সদ্গুরু 'ও শাস্ত্রোপদেশযুক্ত পুরুষের আত্মদর্শন হয়)” এইরূপ 

কথা.শুনিতে পাওয়া যায় কেন? শ্রুতি এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 

গুল ইনি দ্বার আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, তবে আত্মদর্শনের দর্শন 
আছে। যে চোকে আত্মাকে দেখিতে পাওয়! যায়, তাহ! স্থুল চক্ষু নহে। হাদয়- 
পুগ্ডরীক মধাবর্তি__মনীষ! বা! যোগধুক্ত, একাগ্র মন দ্বারা পরমাত্মীকে দেখিতে 
পাওয়া যায়, সুক্মদর্শীরা হুক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধি দ্বারাই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া 
থাকেন (”্হদা মনীষা মনপাতিক্লপ্তে। য এনং বিদ্বরমৃতা! স্তে ভবস্তি ।*__ 
তৈত্তিরীয় আরণাক ও কঠোপনিষং )। যাহারা অস্তমুখ, একাগ্র মন দ্বার! 

পরস্বাত্মাকে সাক্ষাৎ করেন, তাহারা অমৃত হন, মরণ রহিত হন, তাহাদিগকে 

আ'র সংসারে আমিতে হয়না । চক্ষুরাদি ইন্ত্রিযমগণেব শব্দাদি বাহ্বিষয়গ্রহ্ণের 

সামর্থ্য আছে, ইহার! বহিমু্খ, সবতরাং ইহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেনা, 

অন্তরাত্ু(কে দেখিবার যোগাতা ইহাদের নাই। অস্তরাক্মাকে দেখিতে হইলে, 

বহিমুখ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযগণের মুখকে ফিরাইতে হয, ধীর-_বিবেকী, মুমুক্ষ 
রুষ আবৃত চক্ষুঃ হইয়! শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযগণকে ব্যাবৃত্ত 
জগ নিরুদ্ধ বৃত্তিক করিয়া পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেন (প্পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ 

্বয়ংত্ স্তপ্মাৎ পরাঙ, পশ্ততি নাস্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদাবৃত্ত- 
ক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥”৮- কঠোপনিষৎ )। 

জিজ্ঞান্ু _প্রহলাদ, গ্রব, হনুমান, অঙ্জুন॥ নারদ গ্রভৃতি ভক্তগণ যদ্ধবারা 

ভগবানকে দেখিয়াছিলেন, তাহা কি, শ্রুতি বর্ণিত এই জ্ঞান নেঞ্র? প্রহলাদের 

জ্জান-নেতেই কি, নরসিংহ রূপ প্রতিভাত হইয়াছিল? গ্রবকে কি ভগবান্ 

বাহিরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধররূপ দেখান নাই ? ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান্কে, ভক্ত 

শ্রেষ্টঈঅর্জুনকে ভগবান্ যে বিশ্ববূপ দেখাইয়াছিলেন, 'যে বিশ্বরূপ দর্শন পুর্ব্বক 

ইহার! ভীত হইয়া, কুম্পমান হইয়া, বিন্ময়সাগরে নিম হইয়া ভগবানের স্তক 



৩৭২ 1. ১৮ উত্সব । 

করিয়াছিলেন, হনুমান ও অর্জুন কোন্ নেত্রে সেই বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন? 
শুনিয়াছি ভগবান্ অর্জুনকে দিব্য নেত্র দিয়াছিলেন, অর্জুন ভগবদ্দস্ত দিব্য নেত্র 

দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। আপনি যে অনেকবার বলিয়াছেন/ 
ভগবান্ ভক্তগণকে তাহাদের অভীষ্ট মূর্তিতে দেখ! দেন। অকালমৃত্যুভয়ে ভীত 

মৃত্যুজয়ের শরণাগত মার্কগডয়কে যে, ভগবান মৃত্যুঞ্জয় রূপে দেখ দিয়াছিলেন। 
মার্কগেয় কি, ভগবানের সেই মৃত্যুঞ্জয় রূপ জ্ঞান নেত্রে দেখিয়াছিলেন ? 

ভগবান অরূপ এবং বিশ্বরূপ ; 

তিনি নিত্য সাকার তিনি নিত্য নিরাকার । 
ব্তা_-রমা! তুমি চিন্তিত হইওনা, হতাশ হইওনা, ভগবান্ ভক্তের ষ্ঠ 

বিশ্বরূপ ধারণ করিতে পারেন, করিয়! থাকেন, আমি ত পুর্বে তোমাকে এই 
কথ৷ বুঝাইয়াছি। ইহা! হুর্ব্বোধ্য কথ! সন্দেহ নাই, একবার, ছুইবার শুনিলে, 
ইহার তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতে পারেন! । পরমাত্মা চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়গণ দ্বার! 

গৃহীত হনন|, তিনি বাকৃ-মনের অতীত, একথা সম্পূর্ণ সত্য, আবার " সর্বশক্তি- 

মান্ ওগবান্ ভক্কের জন্য স্থল রূপ ধারণ করেন, তক্তগণকে তাহাদের অতীষ্ 
মুর্িতে দেখা দেন, একথাও মিথ্যা নহে। শ্রুতিই বলিয়াছেন, “পরমাত্ম! অরূপ 
এবং তিনি বিশ্বরূপ,* “পরমাত্মা নিত্য সাকার এবং নিত্য নিরাক]র» | 

ছান্দো।গ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর “ভারূপ” (ভা-দীপ্রি--চৈতন্ত লক্ষণ 
রূপ যাহার, তিনি “ভারূপ'), তিনি *সত্যসংকল্প” (সত্যা-অবিতথ হইয়াছে 

সংকল্প যাহ।র, ধাহার সংকর কদাচ মিথ্যা হয়না, তিনি সত্য সংকল্প), তিনি 
*আকাশাত্মা” (ঈশ্বর সর্বগত- সর্বব্যাপক, সুক্ষ এবং রাপার্দিহীন ; সর্ধগতত, 

সুক্ষত্ব ও রূপাদিহীনত্ব এই ক্রিবিধ আকাশ-ধর্মের সহিত ঈশ্বরের তুল্যতা আছে, 

তা'ই তাহাকে “আকাশাত্ম।” বল! হইয়াছে ), তিনি পসর্বকর্্ম।” ( সর্বাবিশ্ব 

ঈশ্বর কর্তৃক কৃত হয়, এই জন্। ঈশ্বর সর্ববকর্তী ), তিনি প্সর্বকাম” (ঈশ্বরে 

দোষ রহিত সর্বকাম বিদ্ধমান আছে), তিনি সর্বগন্ধ, তিনি সর্ধরস, ঈশ্বর 

সর্ব অপাপবিদ্ধ, পুণ্য গন্ধ রসময় ( “ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাস্মা মি 

সর্ধবকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ধরসঃ,”_ ছান্দোগ্োপনিষৎ )। 

জিজ্ঞ।ন্ু__আমি ভীত ব| হতাশ হইব কেন দাদা! আপনি আমাকে 
ৃ খু 

ভোগা দিবার জন্ত কোন কথ! বলিবেন, আমার কি, তাহা কখন মনে হইতে 

পারে ? ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা! প্রবল হইলে, অবিচালিনী ইঈলে, সত্যসংবল্প, 

নর্বশত্তিমান্ ভক্তব।ছ(কল্পতরু, তক্তপালনতৎপর, হৃদ ঞ্জবান্” নিশ্চয় দেখা 



' ষ্টাহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরপে? ৩৭৩ 

দিবেন, নিশ্চয় দেখ! দিবেন, আপনার কৃপায় আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে । 
ত্বীহাকে দেখিবার যথার্থ ইচ্ছা না হইলে, তিনি কেন দেখা দিবেন? আমিই 
ব৷ দেখা দেও” বলে প্রার্থনা করিব কেন? ভগবানকে আমি যেন ঠিক ভক্জি 

করিতে পারি, আমার ভাবে যেন কপটতা! না৷ থাকে, আমার চিত্ত যেন শুদ্ধ ভয়, 
যিনি শুদ্ধন্বরূপ, যিনি অশুদ্ধবৈরী তাহাকে দেখিতে হইলে, যথাসম্ভব শুদ্ধ হইতে 

হুইবে, সরল হইতে হইবে। অশুদ্ধির লেশ থাকিতে তীহাকে দেখিতে পার্জ! 

যায় না, দয় ক'রে দেখ| দিলেও তাহাকে দেখিতে পাব কেন? ভগবান্কে 
দেখা যদি অসম্ভব হইত, তাহ! হইলে কি এই ক্ষুদ্রতম, এই গুণহীন, এই মুড়মতি। 
রমার হৃদয়ে “তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়,” “যোগ্য হইলেই তিনি দেখ| দিবেন,” 

এইরূপ বিশ্বাস স্থান পাইত ? যোগ্য হইলেই, তাহাকে দেখিতে পাইব, তিনি 

বস্ততঃ দয়াময়, তিনি প্রণত পালক এই বিশ্বাস লইয়া! যেন মরিতে পারি, আপনার 

কপায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে অচল আসন দিয়া, 
যদ প্রাণত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে, করুণাময় তাহার “ভধমতারণ” 
"পতিত পাবন” নাম এই অকিঞ্চন রমাকে চরণে গ্রহণ করিয়া, মাদৃশ অল্পজ্ঞেরও 
বোধগম। রূপে সার্থক করিবেন, আপনিও «আমার শ্রম সার্থক হইল” জানিয় 
পরম সুখী হইবেন। আপনার কৃপা হইলে, আমি নিশ্চয় তাহাকে দেখিব* 
আমি নিশ্য় তাহার নিত্য দাসীহইব। তিনি যে অপাত্রকেও পাত্র করিতে 

পারেন, তাই আশ।, যদ্দি কপটত! ত্যাগ পূর্বক তাহার সর্বাশ্রয় চরণে ষথার্থভাবে 

আমি তোমার” ব'লে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে, তিনি আমু]ুকে 

ত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাহার বাৎসল্য গুণ আমাকে, আমি যতই মালন 
হই, বিমল করিয়া! লইবে। 

বক্তা-__রম। ! তুমি যে, এইভাবে, এত কথা বলিতে পারিবে, আমি 

তাহ। আশ। করি নাই। সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার হৃদয়ে 

এইভাব সুদৃঢ় হে।কৃ, তুমি বিশুদ্ধ ভক্তিমতী হও, তগবান্কে দেখিতে পাওয়া 

যায়, তোমার এই বিশ্বাস অচল হোক্। 

দিব্যচক্ষুঃ 
জিজ্ঞানু-_দাদ1! দিব্যচক্ষুঃ কাহাকে বলে? 

বক্ত1__দ্িব্যচক্ষুঃ কাহাকে বলে, তাহা পরে বলিতেছি, দিব্যচক্ষুঃ 

কাহাকে বলে, তোমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে কেন, আগে 

তাহ। বন্প.। | | 



৭৪ .. উত্সব । 

পিজ্ঞান্থ---শুনিয়।ছি, অর্জুনকে ভগবান্ শ্রীকষ্চন্দ্র যখন তাহার ্রশ্বর ব 
বিশ্বরূপ দেখা ইয়াছিলেন, তখন তিনি অর্জুনকে দিবাচক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন। 

ইহাও অবগত হইয়াছি, ভগবান্ রামানতারে দিব্যচক্ষুঃ দিয়া শ্রীহনুমান্কে নিজ 
বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। রুদ্রাবতার ভগবান্ হন্ুমান্ও নাকি ভীমকে বিশ্বরূপ 

প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। ভগবান্ হনুমান যে, ভীমকে প্রশ্বর রূপ দেখাইয়া 
ছিঞ্ান, মহাভারতের বনপর্বরে তাহ! বর্ণিত হইয়াছে । 

বক্ত।__ভগবান্ হনুমান যে, ভীমকে শিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, মহধি 
'িশিষ্ঠদেব কৃত শ্রীরামগীত। পাঠ করিলেও, তাহ। জানিতে পারা যায়। শ্রীরাম-. 

[গীতাতে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীরা মনন শ্রীতন্থমান্কে বলিয়া ছিলেন, 'হনুমন্! 
ছে কগীশ্বর ! যে বিশ্বরূপ তুমি ভীমকে দেখাইবে, আমি আমার সেই অদ্ভূত 
বিশ্ব্ূপের কথা তোমাকে বলিব। আমার স্বরূপ-_আমার পরশ্বর রূপ বাকোর 

অগোচর, বাক্য দ্বারা ইহা বর্ণন কর! যায় না, তথাপি তোমার প্রেমে আমার চিত্ত 

বশীরুত হইয়াছে বলিয়া, তুমি আমাকে প্রেম দ্বার! বশীভূত করিয়াছ, এই নিমিত্ব 

আমি তোমাকে বাকোর অগোচর আমার অদ্ভুত বিশ্বরূপের কথা বলিব। * 

+ জিজ্ঞান্থ-_-এই নিমিত্ত আমার লিজ্ঞাসা হইতেছে, যে চক্ষু দ্বার মহামতি 

অঞ্জন ও কুত্রাবতার হনুমান্ ভগবানের এশ্বর রূপ দেখিয়াছিলেন, সেই দিব্যচক্ষুর 

স্বরূপ কি? যে চক্ষু দ্বার! অর্জুন সাধারণ দ্রষ্টব্য বস্তজাতকে দেখিতেন, যুধি্ির, 

ভীম প্রভৃতিকে দর্শন করিতেন, যে চক্ষু দ্বার অর্জুন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 

করিস্তন, যে চক্ষু দ্বার! শ্রীহন্থুমান দাশরণথ রামকে দেখিতেন, স্বগ্রীবাদিকে দর্শন 

করিতেন, ভগবানের স্বর বা বিশ্বরূপ যে, তচ্চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, তাহা 
ধুঝিতে পারিয়াছি, যদি সেই চক্ষু দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দেখ! বাইত, তাহ! 

হইলে, ভগবান্ ন্ ইছাধিগকে চাটা প্রদান করিতেন না। 

* প্রামচন্দ্র দক়্াসিন্ধো! ! বিশ্বরূপং তবাস্ুঁতম্। 

আোতুমিচ্ছামি দাসোহহং জানকী প্রাপবল্লভ ॥ 

শ্রীরামঃ 

প্হমুমংশ্ছ ণু বক্ষ্যামি বিশ্ববূপং মম'ভূতম্্। 
দর্শয়িষ্যসি ভীমায় যত্বমৈব কপীশ্বর ॥ 

বাচামগোচরমথাপি চ মৎ স্বরূপং। ২ 

প্রেন্। বশীকৃত মতিম্বর়ি ততগ্রবক্ষ্যে ॥-_শ্রীরামগীতাঃ 



তীহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরূপ ? ৩৭৫ 

বক্তা-_তাহা ত ঠিক, ভগবান্ শ্রীকষ্ণচন্ত্র স্বয়ংই অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, 
্বচক্ষু দ্বার! তুমি আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে ন, আমি তোমাকে দিব্য 

চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রশ্বর যোগ অবলোকন কর (*নতু মাং 
শক্যসে ্রষ্মনেনৈৰ স্বচক্ষুষা । দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরমূ ॥৮-- 

শ্ীমন্তগবদগীত। ১১।৮)। দেবতা বা ঈশ্বরকে যে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়। 
যায়, পরিচ্ছিন্ন বা মানুষ চক্ষুর অবিষয় বিষয়ও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হয় ২ 

' *দিব্যচক্ষুঃ,” তাহা অলৌকিক লোচন। . 

জিঙ্ঞান্থ-_যে চক্ষু দ্বার! দেবতাকে দেখা যায়, সাধারণ দৃষ্টির অগোচর পদাখ 

সমূহও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, কিরূপে সে চক্ষুর উন্মীলন হয়? সে চু 

ফুটিবার উপায় কি? উনি 

বক্তা-_-দেবতাকে দেখিতে হইলে, দেবতার চক্ষু পাইতে হইবে, মানুষের 

চক্ষু লইয়! দেবতাকে দেখা যায় না, লৌকিক চক্ষু অলৌকিক পদার্থের রূপ গ্রহণে 

সমর্থ হইতে পারে না। শিবের পৃ করিতে হইলে, শিব হইতে হয়, শিব না 

হইলে, শিবের পুজা হয় না, বেদে ও শাস্ত্রে এই কথা আছে (*শিবোতৃত্বা 
- শিবমর্চয়ে* )। “শিব না হইলে, শিবের অর্চনা হয় না,” তুমি বোধ হয় এই 

কথার ষথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহ! জানন|। নট 

. জিজ্ঞান্থ-__না, “শিব হইয়!, শিবের অর্চনা! করিতে হয়,» এই কথার অর্থ কিঃ 

ভাহা আমি বুঝিতে পারি নাই । | 

বন্ত!-_ প্রকৃত পুঙ্জা কাহাকে বলে, তাহ! ত জান না, যদি তাহা জানিতে, 

তাহা! হইলে, “শিব হইয়া, শিবের পুজা করিতে হয়” এই কথার অভিপ্রায় ক, 

তাহ! বুঝিতে পারিতে। বাছাভাব, আত্তরভাবের ব্যক্ত অবস্থামাত্র ; যাহার 

আত্তর বা সুক্মভাব যাদৃশ, তাহার বান্ত বা স্থলভাব তাদৃশ হুইয়! থাকে । মানুষের 

হুক্ষাদেহ বা আসন্তর ভাবানুসারে স্থূল দেহের অভিব্যক্তি হয়। মানুষভাব হইতে 

মানুযোচিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের পরিণাম হয়, মানুষ ভাব থাকিতে কথন | 

দেবভাবের প্রণাম হয় না। মানুষ দেবতা হইতে পারে, বটে, কিন্তু 

মানুধভাবে থাকিয়া মানুষ দেবতা” হইতে পারে না, দেবতা 

হইতে হইলে, মান্ুষভাবকে ভতগ পূর্বক দেবভাবে ভাবিত হইতে 

হইবে। মানুষ যখন ঠিক দেবভাবে ভাবিত হয়, তখন মানুষের দিব্য 
চক্ষুঃ হয়, দিব্য কর্ণ হয়, দিব্য ঘ্রাণ হয়, অর্থাৎ তখন মান্থষের দিব্য ইন্্রয়গণের, 

দিব্য অংস্তকরণের অর্টিব্যক্তি হইয়। থাকে। ' দিব্যচক্ষু না পাইলে, দিব্য দর্শন 



৩৭৬ | উত্স । 

হইতে পরে না, দিব্যচক্ষ না পাইলে, দেবদর্শন হওয়া অসম্ভব, দিব্যচিত্ত না 
পাইলে, দেবতার ধ্যান হয় ন!। মানুষের চিত্ত লইয়া, দেবতার ধ্যান করিলে, 

মান্গবের. ধ্যানই হইয়া! থাকে। ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিবি'ৎ ল্যাপলেস্ 
মানুষের চোক লইয়া! দেবত। দেখিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, দুরবীক্ষণ 

নর দ্বারা গগনমণ্ডল তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজিয়াছিলেন, কিন্তু দেবদর্শন লাভে সমর্থ হুন 
নাই, "দেবতা নাই” দুর্ভাগা বৈজ্ঞানিক পরিশেষে এইরূপ গিদ্ধান্তে উপনীত 

হুইস়্াছিলেন। 
'জিজ্ঞানু_দাদ।! কি অমুতময় কথাই শুনিতেছি। অল্পমতি ৪ 

আমার চিত্ত অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে । আমি আপনার গভীরার্থক 
এউঞ্জীদেশ সমূহের তাৎপর্ধ্য পূর্ণভাবে অন্থুভব করিবার যোগ্য নহি, তথাপি যতদুর, 

বুঝিতেছি, তাহাতেই যেন ক্কতার্থ হইতেছি। কত অমূল্য উপদেশ আপনি 
কুপাপূর্বক গুনাইয়াছেন, শুনাইতেছেন, কিন্ত. আমি কি তাহাদের যথার্থভাবে 

মনন করি, আমি কি, তাহাদের তাৎপর্য গ্রহণের যথোচিত চেষ্টা করি ।.কতবার 

আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, “কাহাকেও জানিতে হইলে, তদ্তাবে ভাবিত 

হুইতে হয়,* কতবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, "দেবত| ন! হইলে, দেবতার 

বার্থ পুজা হয় না,” "দেবতা ন! হইলে, দেবতার দর্শন লাভ হয় না,» কিন্তু 
এতদিন এই অগুতোপম অমূল্য উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, লাগত 
আমার তাহ ভাবিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। রি 

বন্তা-_মানুষভাবের পূর্ণতা না! হুইলে, কোন মানুষ পূর্ণ মানুযোচিত কর্ম 

কন্পিতে পারে না। মাহুযদেহধারি মাত্রেই যে, পূর্ণ মানুষ নহে; তাহা তুমি 

অগ্তাপি জানিতে পার নাই। যে মাত্রায় মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সেই 

মাত্রায় মানুষ মান্থযোচিত কর্ম করে, সেই মাত্রায় মানুষের মননশীলত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
ইস! থাকে । তুমি ত বালিকা, আমি অগ্যাপি এমন অল্প ব্যক্তিই দেখিয়াছি ধাহার! 
| ৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় সমূহের যথার্থভাবে মনন করেন, তত্ববিচার করেন। অর্জুনকে 

ভগবান্ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, স্বচক্ষু দ্বারা যে, বিশ্ববূপ দেখ! যায় না, 
ধাার! গাত| পড়িয়াছেন, গীত। পড়াট্য়া থাকেন, তাহারাই তাহা বিদ্দিত আছেন, 

কিন্ত তাহাদের মধ্যে কয়জন বিশ্বর্ূপ দর্শনের তত্ব চিন্তা করিয়াছেন, করিয়া! 
থাকেন, তাহাদের মধ্যে কয়জন দিব্যচক্ষুঃ ব্যতিরেকে প্রশ্বর রূপ দেখা যায় না, 

এতঘ্বাক্যের প্রকৃত আশয়.কি, তাহ! ভাবিয়। থাকেন? পদিব্যচক্ষুঃ* পাইবার 

সাধন কি, কয়জন তাহ! অবগত হইতে উৎস্ৃক ? পাতর্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, 



তাহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরপে? ৩৭৭ 

সংযম বিশেষ দ্বার! প্রাতিভজ্ঞানের, দিবা শব্ধ জ্ঞানের, দিব্য স্পর্শ জ্ঞানের, দিব্য- 

রূপ জ্ঞানের, দিব্য রস জ্ঞানের এবং দিব্য গন্ধ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। ধাহারা 

পাতঞ্জপদর্শন পড়িগাছেন, পড়াইয়। থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধুন। অল্প ব্যক্তিই 
যে সংযম বিশেষ দ্বারা কিরূপে প্রাতিভ এবং দিব্য শ্রাবণাদি জ্ঞানের আবির্ভাব 

হয়, তাহ! মনন করিয়াছেন, করিয়৷ থাকেন, নির্ভয়ে তাহা! বলিতে পারা যায়। 

জোতিম্মতী-ভাবন! দ্বার! হৃদয় হইতে যেন বিশ্বব্যাপি-প্রকাশ ভাব প্রশ্যত হয়, 

»ঞ্স্াতব্য বিষয়ের দিকে এই আলোককে স্তস্ত করিলে, তাহার জ্ঞান হইয়৷ থকে, 

যোগী এই সাত্বিক আলোককে হুক্ম, বাবহিত ( পর্বতাদি বাবধান--মাবরক 

বারা আচ্ছাৰ্িত ) ও বিপ্রকৃষ্ট ( সুদুর স্থিত) বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সেই বিষয় 
জানিতে পারেন (প্প্রবৃত্যা লোক স্তাসাৎ স্ুপ্ ব্যবছিত বিপ্রকষ্ট জ্ঞানম্ লী 

পাংদং, বি, পা, ২৫ হুত্র)। ইদানীং পাশ্চাত্য দেশে পক্লেয়ারোভরেন্দ *__ 
নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে বহৃব্যক্তির বিশ্বাস জন্মিয়াছে। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রো্ত 

শ্রাবণাদি সিদ্ধি সমূহ যে ক্রেয়ারোভয়েন্পাদি ক্ষুদ্র সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, তাহাতে কোন 

সন্দেহ,.নাই। এক্স্রেজ, (0চ৪9) দ্বারা ব্যবহিত বস্তর দর্শন হয়, ধাহারা 
এই তথ্যের ষথার্থ তত্বানুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক, তাহার! পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সিদ্ধি . 

সমূহের মনন ন! করিয়া থাকিতে পারেন কি? “ক্রেয়ারোভয়েন্স” নামক ক্ষুত্র 

ঝিদ্ধিতে আস্থাবান্ পুরুষবৃন্দ “দিব্য শ্রবণ”, “দিব্য দর্শন” ইত্যাদি শব শ্রবণ 
করিলে বোধ হয় বিস্মিত হইবেন না । - কিন্তু তথাপি বলিব, অগ্যাপি এই সকল 
বিষয়ের ষথার্থভাবে তত্ব নিরূপণের চেষ্টা অত্যন্প ব্যক্তির হইয়া থাকে । অণুবীক্ষণ 

ও দূরবীক্ষণ যন দ্বার! দৃষ্টি শক্তি বর্ধিত হইয়। থাকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! অপেক্ষ1- 
কৃত হুশ বস্তুকে দেখিবার মামর্থা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিপ্রকুষ্ট ব! 

দূরস্থিত বস্তকে দেখাইয়! থাকে । অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ এই যন্তদ্বয় যে প্রাকৃতিক 
নিয়ম বশতঃ ুক্ষস ও বিগ্রকৃষ্ট বস্ত জাতকে দেখিবার সহায়তা করে, যোগীদ্দিগের 

সুগ্ম ও বিপ্রকৃষ্ট বস্ত দর্শন শক্তির বিকাশ সেই নিয়ম।নুসারে হয় কি কিনা, তাহা 

মনন বা পরীক্ষা করা যথার্থ উন্নতিকাজ্ষি মানুষের কর্তব্য, সন্দেহ নাঈ। 

একস্রেজ, (5078855 ) যে প্রাকৃতিক 1নয়ম বশতঃ ব্যবহিত বস্ত জাত দেখাইয়া 

থকে, পাতঞ্জল দর্শনোক্ক প্রবৃত্তিরপ আলোক স্তাস দ্বার! ব্যবহিত বস্তু সমূহের সন্দর্শন 

গেই নিয়মানুসারে হয় কি না, সত্যাসন্ধ মননশীল মানবের তাহা অবস্ত বিচার্্য 

রিষয়রূপে গৃহীত হওয়! উচিত। কিন্তু ছঃখের বিষয়, প্রকৃতির স্থূল পর্কের তত্ব 
নিরূপণে নিযুক্ত, প্রতীচ্য সুীবৃর্গের মধ্যেও অত্যর্প ব্যক্তিই এই সকল কুক 

৪৮ 



৩৭৮ ০ উৎসব । 

প্রান্তিক তোর যথোচিত তথাহুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 

যোগ সিদ্ধি সমূহ যে বস্ততঃ অভি প্রা্কতিক নহে, ইহারা'ও ষে প্রাকৃতিক 
নিয়মানুসারেই হইয়! থাকে, একথ! অনেকেই ভাবেন ন1। 

জিজ্ঞাস বাহার! প্রকৃতির স্থল স্থল পর্বের নিয়ম জানিবার চেষ্টা করেন, এবং 

তাহা করিয়া, ধাহার! কৃতকার্যয হইয়াছেন, হষঈটতেছেন, তাহার যে, ইহার সুক্ষ 
ও হুঙ্তর পর্র্ব সমূহের নিয়ম জানিবার চেষ্টী করেন না, তাহার কারণ কি? 

বক্তা--মানুষ প্রয়োজনানুলারে কাধ্য করে, প্রয়োজন আস্তরভাব বা হুঙ্গা 

দেহের সংস্কার ভেদে ভিন্ন হইয়া! থাকে । সুখ প্রাপ্তি ও হুঃখ পরিহার এই দুইটাই 

সাধারণতঃ জীবের মুখা প্রয়োজন বটে, তবে মুখ ও হুঃখ সম্বন্ধীয় বোধ জীব 

শ্লাত্রের একরপ নহে, দৈহিক ও মানঙ্গিক প্রকৃতির বিশিষ্টতা বশতঃ সুখ-ছুংখ 
বোধের বিশিষ্টত। হইয়া থাকে । এক ব্যক্তির যাহা স্ুখপ্রদ, ভিন্ন গ্রকৃতিক অন্ত 

ব্যক্তির তাহা! বাধাপ্রদ-_ছুঃখজনক হই] থাকে । এক ব্যক্তিরই মানসিক ও 

শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন নিবন্ধন এক সময়ে যাহ। স্থখজনক হয়, অন্ত সময়ে 

তাহাই দুঃখজনক হইয়! থাকে । সাঁতিশয় ও নিরতিশয়, স্থখকে এই ছই ভাগে 
বিভক্ত কর! হয়। যে স্থখেব অন্তিশয় জাছে, যে স্থথ পরিচ্ছি্ন, তাহা “সাতিশয় 
স্থখ”। যে স্থখের অতিশয় নাই, যে সুখ অপরিচ্ছিন্ন, তাহ! “নিরতিশয় সুখ*। 

যিনি নিরতিশয় নথ প্রার্থ, তাহার প্রয়োজন সাতিশয় নথ প্রার্থর প্রয়োজন হইতে 

ভিন্ন হইবেই, নিরতিশয় 'ন্ুখ কাহাকে বলে, অল্প ব্যক্তিই তাহ। অবগত আছেন, 

নিরতিশর সুখের অস্তিত্বে, ইনার সম্তাব্যতাতে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা অতল্প। 

£থের নিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন বটে, কিন্ত যাহাতে হঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে, 

ধে উপায় দ্বারা নিবুত্ত ছঃখের পুনরাবৃত্তি পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে, সকলেই 

তছৃপায়কে আশ্রয় করিতে স্ব-স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় যত্রশীল হন না, দুঃখের 

অত্যন্ত নিবৃত্তই যে মুখা প্রয়োজন, সকলেই তাহা! উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হ'ন না। ছুঃখের অতান্ত নিবৃত্ত হইতে পারে, নিরতিশয সুখ প্রাপ্তি সম্ভব, 

অনেকে ইহাই বিশ্ব(স করেন না । মানুষ সাধারণতঃ মন্দ পুরুষার্থকেই প্রকৃত 

পুরুষার্থ বলিয়া বুঝিয়া থাকে । 

জিজ্ঞান্থ মন্দ পুরুষার্থ কাহাকে বলে? অত্যন্ত পুরুযার্থেরই, বা 

স্বরূপ কি? | | | | 
: . বক্তা-_”শোকজয়ের উপায়” নাষক সম্ভাষণে আমি এই গ্শ্রের বিস্তার- 

পূর্বক সমাধান করিয়াছি । এখন সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু ববিতেছি। 



তাহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরূপে ? ৩৭৯, 

সাংখা 'দর্শন বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও লাধিদৈবিক এই 

ত্রিবিধ ছুঃখের আত্যন্তিক নিরূত্তি, অতান্ত (পরম ) পুরুষার্থ--পরম প্রযোগন 

কখন কোন প্রকার হঃখ হইবে না, অনস্তকাল ছুঃখ ছার! অস্পৃ হইয়! থাকিব, 
এইরূপ আশাই দুঃখ নাশ আশার শেষ সীমা । হুঃখ নাশের এই শেষ সীমাকে 
লক্ষ্য করিয়া সাংখ্য দর্শন প্রণেত। বলিরাছেন, ত্রিবিধ -ছঃথের অত্যান্ত নিবৃত্তি, . 

ক্রিবিধ হুঃখকে সমূলে উদ্ভুলিত কর! পরম পুরুষার্থ, মুখা প্রয়োজন (“অথ ব্রিবিধ 

দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষ।থঃ।”--সাং দং ১১ )দৃষ্ট বা লোক বিদ্দিত উপায়ে 

( ধনাদ্দি দ্বার) হঃখের অত্যন্ত নিবৃতি রূপ পুরুতার্থের সিদ্ধি হয় না, লোক বিদিত 

উপায়ে ষে ছুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহ! আতাস্তিক নহে, কারণ আবার,সেই ছুঃখ বা 

তৎ. সদৃশ অন্ত ছুঃখ আসে, দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয় না। উপযুক্ত ওষধ পবন, 
দ্বারা রোগের প্রতীকার হয় বটে, কিন্ত কিছু দিন পরে সেই রোগ বা রোগান্তর 
দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, ওষধ সেই নিবৃত্ত রোগের পুনরাক্রমণকে কিংবা অন্ত 

রোগের আক্রমণকে নিবারণ,করিতে পারে না (পন দৃষ্টাৎ তৎ সিদ্ধি নিবিত্তের- 

প্যনুবৃত্তি দর্শনাং।”__-সাংদং ১২ )। তভোঞ্জন দ্বার! যেমন প্রতিদিন ক্ষুধা 

নিবারণ কর! যায়, তেমনি ধনাঁদি দ্বারা স্থুগ ছুঃখ নিবারণ করা যায়, এই নিমিত্ত .. 

মানুষের ধনাদির অর্জনে ও ধনাদি দ্বার! দ্ুংখ প্রতিকারের প্রবৃত্তি হইয়৷ থাকে। 

ধন, ওষধ- প্রভূত দ্বারা ছুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয়, অতন্ত নিবৃত্তি হয় না। 

ছুঃখের সামগ্লিক নিবৃত্তি, মন্দপুরুযার্থ, ছঃখের অত্যান্ত নিবুত্তি, অতান্ত ব| পরম 

পুরুষার্থ। লৌকিক উপায় দ্বারা সকল দুঃখেরও প্রতীকার হয় না, হইলেও তাহ1 

আত্যস্তিক নভে, কারণ সেই সেই হুঃখ আবার হয়, এই কারণে প্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ 

বিবেক লোকের।--স্থবিচার শীল পুরুষবৃন্দ লৌকিক উপায়ের আশ্রয় পূর্বক . 

নিশ্ন্ত, হইতে পারেন না, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সাধনের. 

চেষ্টা করেন, শাস্ত্রোপদি্ ছঃখের অত্যন্ত নিবুত্তর অলৌকিক উপায়ের আশ্রয় 

গ্রঃণ কযা থাকেন (“সর্বাসস্তবাৎ সম্ভবেইপ্যতাস্তালম্তবাৎ  ঠেক়ঃ প্রমাণ: 

কুশলৈ:|*-_সাং দং ১৪ )। . 
জিজ্ঞান্থ--হঃখের 'অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় কি শান্তর ফি আর কেহ দেখাইতে 

পারেন নাই? অন্ত কেহ কি জানিতে সমর্থ হ'ন নাই? 

বক্কা_-তোমার এই প্রন্নেব সহুত্তব পলা” ॥ *শাস্ত” 'কাহাঁকে বলে, বাহার! 

তাহা পূর্ণ ভাবে জানেন না, অলৌকিক (যাহা লোক বিদিত্ত নহে, যাহ! স্থূল... 
প্রত্যক্ষ প্রম।ণ . ছারা জ্ঞে় নট) পদার্থের অস্তিত্বে 'যাহাদের বিশ্বাস নাই 



অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিভ। বা যোগ্যত|। লইয়া ধাহারা 
পৃথিবীতে আসেন নাই, তাঁহারা কখন কোন অলৌকিক বিষয়ে প্রাকৃতিক 
নিয়মানুলারে শ্রদ্ধাবান্ হঈটতে পারেন ন1, ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্ত হইতে পারে, 

তী্থারা কখন ইহ! যথার্থভাবে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হ'ন না । স্থুল ইন্দ্রিয় শক্তির 

আগোচর বা অপৌকিক পদার্থ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই বেদ ব! তম্ম.লক শাস্ত্র 

সমূহের বিশেষত্ব । অতএব বেদ ও বেদমুলক শান্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্য কেহ ছুংখের 
অত্যন্ত নিবৃত্তর উপায় পূর্ণ ভাবে বলিতে পারেন না, পাঁরেন নাই। বিস্তার- 
পূর্বক না বুঝাইলে, এই বিষয়ের সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভ হওয়! সম্ভব নহে। 

যাহ! ছোক্, যে কারণে সত্যান্ুপন্ধিৎস্থ প্রতীচা স্দীগণের মধ্যে যাহার! প্রকৃতির 

স্ুল, স্ুল পর্বের নিয়ম জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাহার কি 

নিমিত্ত প্রকৃতির হুন্ম ও সুক্মতর পর্ব সকলের স্বরূপাধারণের চেষ্টা করেন না, 
যাহ! বলিলাম, তাহা হইতে তুমি তাহ। কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে । 

প্রতীচা গুত্বচিন্তক্দিগের মধ্যে অনেকেই অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস 

স্কাপন করিতে পারেন না; দুঃখের অত্যান্ত নিবৃত্তির অলৌকিক উপায় আছে, 

প্রকৃতির পরিজ্ঞাত নিয়মসমূহের অতিরিক্ত ইদানীং অনাবিষ্কত অসংখ্য নিয়ম 

আছে, ইত্যাদি বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব নিবন্ধন, অতএব প্রয়োজনাভাব বশতঃ উষ্টার' 

সাধারণতঃ অলৌকিক বিষয়ের প্রকৃতির হুশ্ সুশ্মুতর নিয়ম সকলের তথ্বানুসন্ধানে 

উৎসাহী হনন।। অলৌকিক বিষয়ের তত্বানুসন্ধানকে উ'হার1 সাধারণতঃ অনর্থক 

বলিয়াই মনে কবেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহ! যে, ছাসিয়। উড়াইয়! 

দিবার কথ| নহে, হর্ড কেলভিন্, আগন্ত কোমৎ, হেকেল্ গ্রভৃতি স্ধীগণের 

যোগ ও যোখীর প্রতি অবক্ঞানচক প্রকাশিত আভিমত হইতে তাহা 

নপ্রমাণ ছইস্গে। প্র্কতির মহিম। বিচিত্র, অনির্বচনীয়। প্রতীচা দেশে অধুনা 

অলৌকিক পদার্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিবার কোকের সংখ ক্রমশঃ বৃদ্ধ প্রাপ্ত 
হঈতেছে। দিন্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, ইত্যাদি যে, অসত্য ভূমিক নহে, কেবল 

কল্পনার প্রসব নহে, বন বাক্কির তাহ! বিশ্বাস হইতেছে। : 

জিজ্ঞানু--যে চোক্ দ্বার! ভগবানকে দেখা যায়, সে চোকের স্বরূপ কি, 

কিরূপে সে চক্ষুঃ প্রকটিত হয়, তাহ। জানাই আমার প্রয়োজন । আমি তাহা 
জানিবার নিমিত্ত পদিব্য চক্ষুঃ* কাহীকে বলে, তাহা প্রিজ্ঞাস! করিয়াছি। ভগবান্ 

লৌকিক চক্ষু দ্বারা দ্রষ্টব্য নছেন, আমার ইহা বোধ হইয়াছে । দাদা! মানুষ, 

মাহুস্ভাবে থাকিয়া, মানবোচিত চিত লইয়া, মানবোচিত চক্ষু হারা ভগবান্কে 



স্াহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিষে কিরে ? ৩৮১ 

দেখিতে পায় না কেন, তৎসশ্বন্ধে বিশেষতঃ কিছু শুনিবার ইচ্ছ! 

হইতেছে। ১ *, | 

বন্তা-_তাহা! হওয়া উচিত, কিন্তু তোমার এখন এসম্বন্ধে বিশেষতঃ কিছু 

শুনিবার অধিকর হয় নাই। আমি অতি সংক্ষেপে এসপ্বন্ধে কিছু বলিতেছি। 
বনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া কেহ চন্দন কাষ্ঠ লাভ করে, কেহ রদ্ধ পার, 

কেহ চিস্তামণ পাইয়া থাকে । অতএব শাস্ত্র চর্চা, শান্ত শ্রবণ, শ্রদ্ধা পূর্বক 

( বিজ্ঞান জ্তানিয়া ব৷ ন! জানিয়! ) শাস্ত্রোত্ত কর্ম করিলে, প্রতিভানুসারে কিছু 

ন! কিছু ভাল ফল লাভ হইয়াথাকে। সম্পূর্ণ অধিকারিণী না হইলেও, আমি 
এই নিমিত তোমাকে শাস্ত্রের কথ! শুনাইয়াছি, শুনাইতেছি ; আমার বিশ্বাস, 

এতন্বার। তোমার কিছু ন৷ কিছু লাভ হইবে, ইহা একেবারে অনর্থক হইবে না। 

স্থল বিষয়ের বহুবার শ্রনণ না করিলে উহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। যাহ শ্রবণ 

করিবে, তাহা থার্থহাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছ কিনা, বুশঃ তাহ! পরীক্ষা 

করবে । যথার্থভাবে বুঝ! কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা! অবশ্থ কর্তব্য। 

জ্ঞানের যথার্থ পিপাসা! না হইলে, কেহ কোন বিষয় জানিতে চায় কি? জ্ঞানের 

যথার্থ পিপাসা! না হইলে, কেহ কি, কেন শ্রুত বিষয়ের মনন করিতে পারে? 

আমি তোমাকে কত কথা গুনাইতেছি, তুমি সেই সকল কথার মধ্যে অনেক 
কথারই প্রকৃত অর্থ কি, মূল্য কত, তাহা বুঝিতে পার নাই, ইহ! যে, আমি 

বুৰি না তাহা! মনে করিও না। তোমার মুখ দেখিলেই, আমি বুঝিতে পারি, 

আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহ! যথার্থভাবে গ্রহণ কর নাই। এই দেখ, আমি 

যে, তোমাকে এখন এই সকল কথ৷ বলতেছি, তাহার কারণ কি, তুমি কি, 
তাহা ভাবিতেছ? তোমার কি, মনে হইতেছে, ৭ দব্যচক্ষুঃ*” ব্যতিরেকে 

দেবতাকে দেখা যায় না, মানুষের চিত্ত লইয়া দেবতার ধ্যান করিলে, মানুষেরই 

ধ্যান হয়, দেবতার ধ্যান হয় না, শিব হইয়া শিবের পুজা করিলে তবে বথার্থ 
শিব পৃ হয়, ইত্যাদি পূর্ব্বান্ত কথা গুলির সহিত এখন যাহা বলিতেছি তাহার 

কোন সম্বন্ধ নাই? ইহারা অগ্রাসর্নক কথা? | 



শ্্ীরামঃ 

শরণং মম। 

রমাবোধ। 
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নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাাসবদনে, প্রাণের প্রাণকে একমনে 
ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগের উপায়। 

বক্তা-_ভার্গব শিবরামকিস্কর । 

জিজ্ঞান্থ_ রমা । 

প্রথথস্ম পল্ভিচ্জ্েন্ক | 

প্রস্তাবন। । 

জিজ্ঞান্থ দাদ]! অনেকের মুখ হইতে শুনিয়াছি, শুনিয়া! থাকি, “জপ তপ 

কর কি মরতে জান্লে হয়)” আপনার মুখ হইতেও বহুবার গুনিয়াছি, মরণ কালে 

যাহার মনের যেরূপ ভাব থাকে, তাহার তদনুরূপ গতি হয়, আমার তাই, যাহাতে 

ভাল ভাবে মরিতে পারি, যাহাতে সঙ্ঞানে, নির্ভয়ে, পরমানন্দে ভগবান্কে ধ্যান 

করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতে পারি, তাহার উপায় কি, তাহ! জানবার 

একাস্ত ইচ্ছ! হইয়াছে, যাহা করিলে ভাল ভাবে মরিতে পারিব, তাহ! করিবার 

প্রতি হইয়াছে । আমার মরিতে বড় ভয় হন্স, মরিতে হইবে, ভাবিলে হৃদয় 
শিছরিয়া উঠে, ইচ্ছ। হয়, যেখানে মৃত্যু নাই, সেই খানে চলিয়া যাই। মরিতে 

এত ভয় হয় কেন দাদা! যে দেশে মৃত ভয়ে ভীত হইতে হয় না, যে দেশে 

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রভু ত আত্মীয়জনকে ছাড়িয়া যাইতে হয় ন!, যে 
দেশে আপনার মত দাদাকে পাইয়া, আবার হারাইতে হয় না, তেমন দেশ.কি 

আছে? যদ্দি থাকে, তবে বলে দিন্, কোন্ পথ ধরিয়!। চজিলে, সে দেশে যাওয়া - 

বায়, ষদি অসম্ভব ন| হয়ঃ তবে শ্মামাকে দেই পথ ধরিয়। চলিবার শর্তি প্রদান 
করুন। দাদা! সকলেই কি, আমার মত মৃত্যু ভয়ে ভীত হন? আপনি 

বলিয়াছেন, মৃত্যুকে ভয় করিও ন৷, মৃষ্ত্যুকে ভর করিলে, মৃত্যুর ম্বরূপ দর্শনের 

চেষ্টা'না করিলে, তুমি কখন মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম করিত সমর্থ হইবে ন! মৃত্যুদেব, 
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বন্ততঃ নিঠুর নহেন, তার হৃদয় দয়াপূর্ণ, প্রেমবিগলিত, তিনি শরণাগত পালক, 
যিনি মৃত্যুাদেবের তত্ব বথার্থভাবে অবগত হ'ন্ তাহার কপায় তিনি অমৃত ধামে 

উপনীত হইয়া থ;কেন, তাহাকে আর মরিতে হয় না, আর জ্বালা-বন্ত্রণাময় মৃত 

রাজ্যে আসিতে হয় না, আর প্রিয়জনের ছূর্ব্বিসহ বিরহানলে দগ্ধ হইতে হয় না, 

কিস্ত আমিত আপনার উপদেশানুসারে কার্ধা করিতে পারি না, আমিত এখনও 

মৃড্যুভয়ে সদ ভীত হই, মরিতে হইবে, আপনাদের সঙ্গ ছাঁড়িতে হইবে, ভাবিলে, 

, আমার হৃদয় ত অগ্ভাপি শিহরিয়। উঠে। তবে উপায় কি? কিরপে আমার 

মৃড়াভয় নিবাঁরিত হবে? কি করিলে আমি, বাহার নাম শ্রবণ করিলে, ভীত 

হই, শিহরিয়া উঠি, তাহাকে দয়াপুর্ণ বলিয়া, প্রেমবিগলিত বলিম্, শরণাগত- 

পালক বলিয়া, বিশ্বাম করিতে সমর্থ হইব? মৃত্যুই অমরত্ব প্রাপ্তির উপায়, 

অমৃতত্বকে আশ্রয় ক'রেই মৃত্যু বিষ্থমান থাকেন, মৃত্যার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই, 
অমৃতত্বকে পাওয়া যায়, মনোহারি?' হইলে ও, আশার সঞ্চারিণী হইলেও, আপনার 

এই সকল কথা, অল্প মতি রমার বোধ শক্তির বাহিরের কথ! । জাতমাত্রকে 

একদিন মরিতেই হইবে, কবে কখন মরিব, তাহা! জানি না, তাহার স্থিরতা নাঈ, 

জলগ্লাবন যেমন রাত্রিতে স্থনিদ্রিত জনপদকে পূর্বে সংবাদ ন! দিয়াই ভাসাইয়! 
লইয়! যায়, মৃত সেইরূপ পূর্ব সংবাদ প্রদান না করিয়া হঠাৎ নিষ্ঠর ভাবে 

আক্রমণ পূর্ব্বক লইয়! যান, শুচি, অশ্ুচি, পুণাবান্, পাপী, ধনী, দরিদ্র, রাজা, 

প্রঞ্, বিশ্বান্, মূর্খ, সাধু, অসাধু ইত্যার্দি কাহাকেও মৃত্যু পরিত্যাগ করেন না, 
সকলেই তাহার গ্রাহা, কেহই উপেক্ষণীয় নহে । মৃতকে যখন অতিক্রম কর! 

অসম্ভব, তখন যাগাতে ভাল ভাবে মরিতে পারা যায়, তঞ্জন্ চেষ্টা করা কর্তব্য। 
মরিতে ভয় হয় কেন? সকলেই কি আমার মত মৃতকে ভয় করেন ? মৃত্যুভয় 

নিবারণের উপায় আছে কি? নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাসবদনে, ভগবানকে 

ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিবার সাধন কি, দাদা! আমার এই সকল 

বিষয়ের প্রবল জিজ্ঞাস! হইয়াছে । অপনি কৃপাপৃর্বক আমাকে এই সকল বিষয়ের 
উপদেশ প্রদান করুন! বলিতে ভূলিয়াছি, ইহা ছাড়া আমার আর একটী 

বিষয়ও জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে অনেকে বলেন, মৃত্যুকালে অত্যন্ত যান! 

হয়, মরিতে ভয় হইবার ইহাই প্রবান কারণ। এই কথ! কি, সত্য দাদ! ! 

মৃত্তাকালে সকলকেই কি, অতান্ত যাতনা ভোগ করিতে হয়? গুনিয়াছি, 

যোগীয়া যোগ প্রভাবে নখে ও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। যদ্দি এই 

কথা ত্য হর, তাহা! হইলে, যেরূপ যোগাভ্যাস করিলে সুখে ও শ্বেচ্ছায 
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দেহতা।গ করিবার যোগাতা হয়, যদি আমার অসাধ্য না হয়, তাহা হইলে, 

আপনি আমাকে সেইরূপ যোগাভ্যাসের উপদেশ প্রদান করুন, আপনার 

উপদেশামুসারে আমি প্রাণপণে শ্থে ও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগে যোগ্য হইবার 

চেষ্টা করিব। | 

বক্তা_-রম! ! তুমি যে সকল বিষয়ের জিজ্তান্তু হইয়াছ, সেই সকল বিষয়ের 

(িজ্ঞাসা যথার্থ আত্মকল্যাণ৫ঁর ন। হইয়। থাকিতে পারে না। জাত মাত্রকেই 

যে একদিন মরিতে হইবে, তাহা কি, সকলের মনে থাকে? মকলেই কি, তাহ! 

ভাবে? কোন বিষয়ে জান! ও তাহাকে ষথার্থভাবে অনুভব কর! এক সামগ্রী 

নহে, জান! ও যথার্থভাবে অনুভব করাঃ এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থকা 

আছে। : 

পিজ্ঞান্থ-কোন বিষয় জান! ও তাহাকে যথার্থভাবে অন্থভব করা, এই 
উভয়ের মধ্যে কি পার্থকা আছে? 

ব্ত।--যে জন্মিয়াছে, তাহ!কে যে একদিন মরিতেই হইবে, মানুষমাত্রে তাহ! 

জানে, কিন্তু মানুষমাত্রে তাহা! যথার্থভাবে অনুভব করে *1, মানুষমাত্রেই যদ 

তাহা যথার্থভাবে অনুভব করিত, তাহ! হইলে, সকলেই ভাল ভাবে মরিবার জন্ত 

প্রস্তুত হইত, তাহা! হইলে, কেহ অস্থির জাগতিক পদ ও খরশ্বর্ধ্যাদি পাইয়। অভি- 

মানে স্বীত হইত না, অন্তকে উপেক্ষ! ব। তুচ্ছ জ্ঞান করিত না, কাহারও প্রতি 

অত্যাচার করিত না, পরপীড়কের সংখ্যা, তাহ! হইলে, কম হইত। পিতা, মাতা, 

ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্ঠ! প্রভৃতি আত্মীয়জনকে শ্মশানে লইয়া! গিয়৷ চিতাগ্রির 

করাল বদনে আহুতি দ্িতেছেন, “পিতঃ ! রক্ষ। কর,” “মাগো, রক্ষা কর,” 

পুতর-কন্তাদির এই ম্খম্পর্শী আর্তনাদকে উপেক্ষ। পূর্বক নিষুর ক্রব্যাদের স্থায় 

প্রার্থন। মাঝ্রে মৃত্যুর লোলায়মান জিহ্বতে সমর্পণ করিতেছেন, কিন্ত আমাকেও 

যে, একদিন শ্মশানে লইয়া যা্টবে, এইরূপ চিতানলে দ্ধ করিবে, কয়গ্রন তাহ 

তাবিয়। থাকেন? দুর হইতে ঝঞ্জ! শ্রবণ পূর্বক লোকে যেরূপ সাবধান হয়, 

সন্নিহিত পল্ীস্থ কোন গৃহ আগদীপ্ত হইলে, তৎপলীবাসি জনগণের হৃদয় যেরূপ 

ভয়ার্ত হয়, বলিদানার্থ আনীত ছাগ সমূহের মধ্যে ই একটার বলিদান ব্য।পার 

নিরীক্ষণ পূর্বক অপর ছাগগুলির মনের যেরূপ অবস্থা ছয়, মহামারী, র্ভিকষ, ূ 

জলপ্লাবন, ভুমিকম্প প্রভৃতি কর্তৃক ধুগ্রপৎ বহু জনপদের নির্জনীকরণের, সহদয়ের 

হ়িদারক কথ। শুনিয়া, কয়জনের নয়ন সম্মুখে জাগতিক জীবনের ক্ষণণ্সু- 

হৃগ্ধ ছবি অধিক কালের জন দোশায়মান হইতে থাকে? তশই 
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বলিয়্াছি, কোন বিষয় জান! ও তাহাকে বখার্থভাবে অনুভব করা, এই উভয়ের 

মধো অনেক পার্থক্য, আছে। 

জিন্তান্ব_একদিন যে, মরিতে হইবে, সব ছাড়িয়া যাইতে হটবে, দেও 
প্রতাপান্থিত ভূপতির দেহ-গৃহও যে, সাধারণ জীব দেহ-গৃছের স্তায় ভাড়াটে ঘর, 

তাহা'রও যে, ইহাতে বন্ধতঃ কোন স্বত্ব নাই, তাহ! সকলেরই জানা" আছে, 
তথাপি ষে ইহ! মনেকেরই মনে থাকে না, তাহার কারণ কি? 

বক্তা__ছুইখানি চলিষু) জাহাজ খন চহ্তে, চলিতে পরস্পর নিকটবর্তী হয়, 

তখন প্রত্যেক জাহাজের লোকগুলি মনে করে, আমাদেয় জাহাজ স্থির হইয়া 

আছে, এ জাহাঞ্খানাই চলিতেছে । আমরা খন কোন রোগার্ত মুমূর্ু 
ব্যক্তিকে নয়নের বিষয়ীভূত করি, তখন আমর! বলিয়া থাকি, গরিব, আর 

বেশী দিন বাচিবে না, ইহার আয়ু: প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু আমর! ভাব না, 
আমাদের আযুং দিন, দিন শেষ হইতেছে, মৃতার অবধারিত কাল নাট, হয় ত 

আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও উক্ত মুমূষ্ুর আগেই ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। 
 চলিষু জাহাজদ্বয়ের মধ্যে প্রত্টেক জাহাজের লোকগুলি যেমন আপনাদের 

গতিকে লক্ষ্য করিতে পারে না, যেমন আপনাদ্দিগকে অচল বলিয়াই বোধ করে, 

সেইরূপ মানুষ মন্তকে মরিতে দেখিলেও, মহামারী গ্রভৃতি দ্বারা জনণদের ধ্বংস 

প্রত্যক্ষ করিলেও, আপনাকে অমর বলিয়। মনে করে, আমিও যে, পরক্ষণে মরিতে 

পারি, মোহছবশতঃ তাহা ভাবিতে পারে না। যেজাহাজ বন্ততঃ নঙ্গর ফেলে 

স্থির হইয়। আছে, সেই জাহাজ্জের লোকেরা চলিষু জাহাজদ্বয়ের উভয়েই যে, 
চলিতেছে, তাহা অনুভষ করিতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ইত্যার্দি সকলেই 

পরিণামী, পরিবর্তনশীল, আত্ম!র পরিবর্তন হয় না, আত্মা অপরিথামী। 

যাহারা পরিবর্তনশীল দেহ।দিগকেই “মাতম” বলিয়া! জানে, যাহারা সতত 

সৃত্যু সাগরেই বাস করে, অবিরাম পরিবর্তিত হয়, তাছার! কখন বুঝিতে পারেন! 
যে, আমর] অবিরাম মরিতেছি; অন্তকে মরিতে দেখিলে, তাহাদের মনে 

ক্ষণকালের জন্ত আমাকেও মরতে হইবে” ক্ষণপ্রভার ন্যায় এই ভাবের বিকাশ 

হইলেও, তাহা! স্থায়ী হয় না, অবিহা। তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দেয়, না, না, তুমি 

স্থির আছ, তোমার কোনরূপ পরিবর্তন হইতেছে না, তুমি মরিবেনা, 
যাহারা মরে, তাহারাই মরিতেছে। প্পরলোক নাই,” “ঈশ্বর নাই", ধর্াধর্ 

নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ় আসন দিয়া, যাহ! করিতে 
তাহাই করিতে থাক। একদিন যে, ”মরিতে হইবে,” সব ছাড়িয়। ব 

৪৯ 
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হইবে, তাহা' সকলেরই জানা আছে, তথাপি যে, ইহা! অনেকেরই মনে 
থাকেন।, তাহার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে কি রমা? 

লিজ্ঞান্থ-_একটু বুঝিতে পারিয়াছি। 
বক্তা--আমি পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, ষাহাদের যথার্থ আত্মজ্ঞানের 

বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের মরিতে ভয় হয় না, মৃত্যুকে তাহারা অমৃতত্বের দ্বার 
বলিয়া বুঝিয়া! থাকেন। 

জিজ্ঞান্থ-_-মরিতে ভয় হইবার কারণ কি ? মরিতে ক্লেশ হয় কেন? 

বক্তা বে কারণে স্বদেশ ছাড়ি, ন্নেহময়ী মাতাকে, স্নেহ ও করুণাময় 

পিতাকে, অন্থান্ত প্রিয়জনকে ত্যাগ করিয়৷ বিদেশে যাইবার সময়ে য় হয়, ক্লেশ 
হয়, দেই কারণে মরিতে, অপরিচিত স্থানে যাইতে ভয় ও ক্লেশ হইয়া থাকে । 
যাহারা বিছ্যার্জনার্থ বিদেশে বাস করে, ছুটী হইলে, তাহার! যেমন পরমোল্লাসের 
সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যাহার! বিশ্বাস করিতে পারে, 

ংসার বিদেশ, মরণের পর আমর! স্বদেশ যাইব, বহুদিনের পরে মার কাছে 

যাইব, বাবার কাছে যাইব, তাহার! মৃত্বাভয়ে ভীত হয় ন। । 

জিজ্ঞান্ব-_কি সুন্দর কথা ! 
বস্তা--এখনও ত যথার্থ সুন্দর কথ! শোন নাই, ক্রমশঃ শুনাইব। 
জিজ্ঞান্ু-_আমি কি নির্ভয়ে, পরমানন্দে সহাস বদনে, প্রাণের প্রাণকে 

একমনে ভাঁবিতে ভাবিতে মরিতে পারিৰ ? আমার কি মরণ ভয় দৃরীভূত 

হইবে? 
বক্তা কেন পারিবেনা, এখন হইতে মরিতে অভ্যাস করিতে হইবে। 

যাহাতে তুমি স্বেচ্ছায় দেহ ছাড়িতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে তাহা বলিয়া 

দিব। স্বেচ্ছায় দেহ ছাড়িবার উপায় আছে, শাস্ত্র নির্ভয়ে সহাসবদনে ইচ্ছা 

পূর্বক দেহ তাগ করিবার সাধন কি, তাহ! বলিয়! দিয়াছেন । 
জিজ্ঞান্ু-_যাহারা অভিমান বশতঃ, অথবা নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময় জীবনভার 

বৃহন করিতে অসমর্থ হইয়া, ছুর্বিষহ শোকানলের জালা সহিতে না পারিয়া, 

কিংবা! ক্রোধের প্রেরণায় দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের দেহ ত্যাগকে কি, স্বেচ্ছায় 

দেহ ত্যাগ বলা যায় না? এইরূপে দেহ ত্যাগ করাকে যে, পাপ কর্ম বলিয়! 

পরিগণিত কর! হয়, তাহার কারণ কি? 

'বক্তা-_আত্মতত্ববিৎ যোগিগণের স্বেচ্ছা দেহত্যাগ এবং অভিমান বশতঃ 

গুিয়রচ্ছি় ক্লেশময় জীবনভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, দুর্বিষহ শোকানলের 
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'জাল! সহিতে না পারিয়, কিংবা ক্রোধের প্রেরণায় দেহ ত্যাগ সম্পূর্ণ পৃথক্ 
পদার্থ। শেষোক্ত রূপ দেহত্যাগের কারণ অজ্ঞান, সর্বছঃখ হর, করুণাময় 

ঈশ্বরের অন্তিত্ে বিশ্বাসের অভাব, তীহার প্রতি ভক্তির অভাব, অনাত্ম পদার্থে 
(যাহা বস্ততঃ আত্ম! নহে, তাহাতে ) আত্মবোধ বশতঃ লোকে যে, উদ্ন্ধন বা 

বিষভক্ষণাদি দ্বারা মরিয়া! থাকে, তাহা! “আত্মহত্যা,” তাহা বস্ততঃ “পাপছ। 

যাহা আত্মার ম্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, যাহা আত্মার শক্তি সমূহকে, প্ররুষ্ট 
গুণ গ্রামকে দেখিবার পথের প্রতিবন্ধক, তাহাই পপাপ” শব্ের প্ররুত অর্থ। 

আত্মজ্ঞান বিহীনের--যাহার! দেহ ছাড়া আত্মার স্বতন্ত্র, অস্তিত্বে অনাস্থাবান্, 

যাহার! দেচকেই “আত্ম” বলিয়। জানে, তাহাদের উদ্ন্ধনাদি দ্বারা যে, দেহত্যাগ, 

তাহাকে “আত্মহত্যা” বলিয়া মহাপাপ বলিয়া! পরিগণিত করাই উচিত। 

আত্মজ্ঞানবান যোগিগণের স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী কেন, তাহ! 

পরে বুঝাইব | 
গিজ্ঞানু-ধাহার! রাজার জন্ঠ, স্বদেশের রক্ষার্থ, দেহত্যাগ করেন, তাহারা 

কি আত্মহত্যা পাপে পিপ্ত হন? সতীললামভূতা, পতিগত প্রাণ। যে সকল বৈ'্দক 

_আধ্য ললন! সহাসবদনে মৃতপতির অন্ুগমন করিয়াছেন, তাহার! কি আত্মহত্যা 

পাপে লিপ্ত হইয়াছেন? | | 

বন্ত!- নিশ্চয় হন না, নিশ্চয় হন নাই। ছুঃখের পীড়নে, তীব্র নির্কেদের 
প্রণে।দনে, বাধিত অভিমানের প্রেরণায়, ক্রোধাদি রিপু পরতন্ত্র হইয়া, অদাধা 

ব্যাধির যাতনা সহা করিতে না পারিয়া, স্বপ্পবুদ্ধি, ঈশ্বর ভক্কিহীন মানুষের 

“আত্মহতা1,” ব1| বর্তমান " স্থুলশরীরের পরিহার এবং য্থোক্ত ধর্মবীরদিগের, 

যথে।ক্ত চিরম্মরণীয় সতী ললামভৃতা, পতিগতপ্রাণা বৈদিক আর্ধ্যললনাদিগের 

লহানবদনে নশ্বর দেহত্যাগ এক পদার্থ নহে। পরার্থে কেহ স্বদেহোৎসর্গ 

করিতে পারেন৷, পরার্থে প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত সংসারে নাই, আমর! ধাহাদ্দিগকে 

পরার্থে স্বদেহ তাগী ঝলে মনে করি, তাহার! প্রত প্রস্তাবে পরার্থে দেহ 

ত্যাগী নহেন। যে সকল ধর্বীর ধন্মার্থ প্রাণোৎসর্গ করিয়াছেন, করিয়া 

থাকেন, রাজার জন্য স্বদেশ রক্ষার্থ যে সকল শূর শেষ্ঠ প্রাণ দিয়াছেন, দিতেছেন, 

ইতিহাস যে সকল সতীললামভূত।, পতিগত প্রাগা বৈদিক আর্য রমণীর মৃততপতির 

অনুগমনের লোমহর্ষণ বার্ভ। বহন করে, নিবিষ্টচিত্তে চিন্ত/ করিলে, উপলব্ধি হয়, 

তাহাদের কেহই বস্ততঃ পরার্থে 'প্রাণত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থল নছেন, তাহাদের 

সকলেই: প্রাণের জন্য প্রাণ দিয়[ছেন, অথবা স্ব-স্ব মর্ত্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। 



৩৮৮ উত্সব । 

বাছাদের প্রাণ যে পরিমাণে বিশাল, ধাহাদের আত্মজ্ঞান যে মারায় বিকাশ 

প্রাপ্ত হয়, তীহাক়্! সেই পরিমাণে পরের প্রাণকে নিজপ্রাণ বলিয়া! মনে করেন, 

তাহাদের সেই মাত্রায় “পর” আত্মীয় হইয়া থাকে। যে সকল ধর্বীর ধর্মের 

জন্জ প্রাণ দিয়াছেন, প্রাণ যে মরণশীল, নশ্বর পদার্থ নহে, স্ুলদেছের সহিত 

বিচ্ছেদ হইলে, প্রাণের যে নাশ হয় না, তাহার! তাহ! জানিতেন, ধর্মের জন্য 

নস্বর দেহত্যাগ করিলে, জমৃত্ত লাভ পূর্বক, রুতকৃত্য হইব, তাহারা ইহ বিশ্বাস 
করিতেন। অতএব অবাধিত প্র!ণ পাইবার জন্যই, স্বভাবে প্রতিঠিত হইবার 

নিমিত্তই, চিরশাস্তিময় জীবন লাভার্থই তাহার। মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। 

যে সকল শূর শ্রেষ্ঠ রাডার জন্ত, শ্বদেশ রক্ষার্থ, জীবনোতসর্গ করিয়াছেন, করিয়া 

থাকেন, তাহারাও প্রাণের জন্তই প্রাণ দান করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। যে 

সকল পতিগত প্রাণ! মুতপতির অন্থুগমন করিয়াছেন, তীাহারাও বস্ততঃ মুতপতির 

অন্ুগমন করেন নাই, ম্বপ্রাণেরই অমনুুগমন করিয়াছেন। ধাহার্দের প্রাণ 

পর্ততিগত, পতিকে ধাহার! বাহা সধশান্কি প্রাণ বলিয়াই জানেন, অতএব পতির 

দেহ হইতে যখন প্রাণ নিজ্ঞান্ত হয়, তখন পতিগত প্রাণার দেহ হইতেও যে 

প্রাণ নিক্কান্ত হইবে, তাহ! স্থথবোধ্য। 

জিজ্ঞান্থ-- সৈগ্ভের1 যে, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তাহারা কি প্রাণের জন্ত 

প্রাণ দিয়া থাকেন? যাহারা পতির অনুগমন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 

সকলেই (কি, পতিকে বাহা সঞ্চারি প্রাণ বলিয়া ভাল বাসিতেম? 

বন্তা-_না, সকলেই কি, সমভাবে সব কাজ করিতে পারেন? বেদ ও 

স্থৃত্যাদি বেদ মূলক শান্তর সমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যাহার! দেশের 
জন্ত, নির্ভয়ে, হাসিতে হ1!সিতে পৃষ্টপ্রদর্শন না করিয়া দেহ বিসর্জন করেন, 

তীহার৷ যোগযুক্ত সঙ্ন্াসীর গতি প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, উভয়ই হর্যযলোক ভেদ 
পুর্ব্বক পুনরাবর্তন রহিত অক্ষয়, শাশ্বত, সুখময় লোকে গমন করেন। * বাহার! 

মৃতপতির অনুগমন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে, পতিগত প্রাণ 

ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে সকলেরই সর্বথ। সমভাব না থাকিতে 

পারে। বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, কোন রমণীকে মৃতপতির অনুসরণ 
করিতে দেওয়! হইত না। মৃতপতির অনুসরণার্থিনীদ্িগকে যাদৃশ কঠিন পরীক্ষ 
কর হইত, তাদৃশ কঠিন পরীক্ষা! হইতে যাহার! উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহার! 

ক “যে যুধ্যন্তে গ্রধনেষু শুরানে! যে তন্গতাজঃ | যে বা সহজ ক্ষিপান্তাংস্চ- 

দেবাপি গচ্ছতাৎ ॥* তৈত্বিরীয় আরপ্যক ও খুথেদ। 
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পতিকে বাহ্ সঞ্চারি প্রাণ বোধে ভাল বাসিতেন কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 

হ্টতেই পারে না। এ সম্বন্ধে আমার যাহ। বক্তব্য আছে, “বিবাহতত্বে* এবং 

*পতিগত প্রাণ! সধৰ1 চিরদিন সধবাই থাকেন, কখন বিধবা হ+ন্ না” এতট্ছীর্যক 

সম্ভাধণে তাহ! বলিব । 

জিজ্ঞাস্থ-লামার অনেক সংশয় নিরম্ত নর ধাহারা বিদ্বান, ষাহার! 

অন্তকে সছৃপদেশ প্রদান করেন, ধাহার! ধর্্াচাধ্যের পদে উপবিষ্ট, তাহাদের 

মধ্যে সকলেই কি, আমাকে মরিতে হইবে, কবে, কখন মরিতে হইবে, তাহার 

স্থিরত। নাই, হতে পারে, এই মুহূর্তই আমার শেষ দহ যথার্থভাবে সর্ধ্বদ1! এই- 

রূপ অনুভব করিয়। থাকেন? ৃ 

বক্ত/-__-আমার বিশ্বাস, সকলেই তাহা করেন না। কেন করেন না, এবং 

সর্বদা এইরূপ ভাবনা, সর্বথ! হিতকরী কিনা, তাহ! পরে ভাল করে বিচার 

করিব। নীতি শাস্ত্রের উপদেশ, যখন বিস্তার্জন, অর্থার্জন প্রভৃতি কার্য 

করিবে, তখন “আমি অক্জর, 'আমি অমর” এই প্রকার ভাবনা করিবে, ধর্মা- 

সুষ্ঠান কলে ভাবিবে, মৃত্যু আমার কেশ ধরিয়াছেন, আমি পরক্ষণেই মরিতে 

পারি। মৃত খন আমাদের কোন আত্মীয়কে গ্রহণ করে, কোন বন্ধুকে যখন 
আমর! মরিতে দেখি, তখন কিছু কালের নিমিত্ত “সংসার অনিত্য,* "আমাকেও 

মরিতে হইবে,” আমাদের এবন্প্রকার ভাঁবন! হয়, তখন কিঞ্চিম্মাত্রায় সংসার 

বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রকার ভাবনা অধিক দিন থাকে না। 

পশুঘ!তক যখন ছাগ-মেযাদি পণ্ড সমূহের মধ্য হইতে ছুই একটাকে হত্যা করে, 
তখন দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তান্ত পণুুগণ কিয়ংকালের ব্প্ তয় চকিত হয়, 
আহার ত্যাগ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, আবার ইহারা 'আহারার্দি করিতে 

আরম্ভ করে। যে কারণে ছাগ-মেবাদি, সজাতীয়দিগের মধ্যে কাহাকেও হত্যা 
করিতে দেখিলে, প্রথমে তয় চকিত হয়, বিমন1 হুয়, এবং কিছুক্ষণ পরেই সব 

“যে ক্ষত্রিয়াঃ প্রধনেষু ্রকুষ্টধননিমিত্েযু সংগ্রামেধু যুধ্যস্তে যুদ্ধং কুর্ববস্তি। 

তত্রাপি যে শুরাসঃ শুরা ভটান্তন্থতাঞ্জে যুদ্ধাভমুখ্যেন শরীরং ত্যজস্তি। অথবা 

যে পুরুষাঃ সহশ্রদক্ষিণা বিশ্বজিদাদিক্রতুযু সহশ্রদক্ষিণাযুক্তাঃ। তাংশ্চিং 

সর্বানপ্যয়ং প্রেতোইপি গচ্ছতাদেব সর্বথা গ্রাপ্রোত্বেব। বুদ্ধাভিমুখোন 

মৃতগ্তোততমলোকঃ ম্মর্ধযাতে-- 

*ছ্। বিমৌ পুরুযৌ লোকে হৃর্ধ্যমণ্ডল তেদিনৌ । 
পরিব্রাড. যৌগবুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥*--তৈত্তিরীয়ারণ্যক ভাধ্য। 
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ভুলিয়া গিয়া! আবার আহারার্দি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে, আমরাও অনেকতঃ 
সেই কারণে আত্মীয়জনের বিরহে প্রথমে শোকার্ত হই, পুক্রাদি মরিলে আমাদের 

কিছুদিনের জন্য সংসার বৈরাগ্যের উদয় তয়, আমাকেও মরিতে হইবে, এই ভাব 

আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, এবং যে কারণে ছাগ-মেষাদি পগুর! অল্প সময়ের 

মধ্যে সব ভূলিয়। গিয়া পূর্ব আহারাদদি করিতে আরম্ত করে, আমরাও সেই 
কারণে অল্প দিনের মধ্যে সব ভুলিয়া গিয়! পুর্ব্ববৎ সাংসারিক কর্টে মনোনিবেশ 

করি, মরিতে হইবে, সংসার অনিত্য, এইরূপ ভাবনা আমাদের মন হইতে 'প্রায়শঃ 

বিলুপ্ত হইয়। থাকে । 

জিজ্ঞান্-__দীর্ঘকাল শোকে অভিভূত হওয়া, আত্মীয়ঞনের বিরহে কাতর 

হইয়। কর্তব্য কার্যে উদ্াদীন থাকা কি ভাল? পশুর! যে কারণে শীত শীপ্ত 

নির্ভয় হয়, শোক রহিত হয়, নিজ প্রকৃত অবস্থ! ভুলিয়৷ যায়, আত্মীয়জনের বিরহ- 

বিধুর মানুষও সেই কারণে আমাকে ও মরিতে হইবে, “সংসার অনিত্য” এই 
ভাব ভুলিয়া যায়, এই কথার ঠিক অর্থ কি, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 

বিবেক শক্তিহীন পশ্তুরা যে কারণে যাহা করে, বিবেক শক্তি বিশি্ই মানুষগণও 

$সেই কারণে তাহ। করিবে কেন? গুনিয়াছি, জ্ঞানীরা শোকে অভিভূত 

হন না); জ্ঞানীর! থে শোকে অভিভূত হ'ন্ না তাহার কারণ কি? 

বক্তা__তাহার কারণ কি, আমি পূর্বেই সংক্ষেপতঃ তাহা বলিয়াছি, পরে 

বিশদভাবে আবার বুঝাইব। মৃত্যুভয় নিবারণের এবং নির্ভয়ে, পরমানন্দে, 

সহাসবদনে, প্রাণের প্রাণকে এক মনে ভাবিত ভাবিতে মরিবার উপায় কি, 
তাহ! জানিতে হইলে, যে সকল বিষয়ের সমীচীন জ্ঞানাজ্জন আবগ্তক, স্বেচ্ছায়, 

সহাসব্দনে, ভগবানকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে হইলে, যেরূপ 

সাধনা কর্তব্য, আমি €তামাকে তাহা! ক্রমশঃ জানাইতেছি, তুমি সাবধান হইয়া 

আমার উপদেশ শ্রবণ কর, শ্রুত-বিষয়ের যথ৷ প্রয়োঞ্জন মনন কর, এবং যাহা 

শুণিবে, তদনুনারে কর্ম করিবার ও সেই মকল বিষয়কে যথার্থভাবে অগ্গুভব 

করিবার জন্ত যথোচিত সাধন। কর। 

জিজ্ঞান্গ-_দাদ1 | “ইচ্ছা মৃতু/” কাহাকে বলে? ভৃগু সংহিতাতে, ইহার 

আয়ুঃ ইহার করে স্থিত' (“আয়ুস্তম্ত করে স্থিতম্" ) ইনি যোগমার্গে দেহত্যাগ 

করিবেন" এইরূপ কথা আছে, ভূগুদেব্র এইরূপ কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, 

আমার তাহ! জানিতে প্রবল ইচ্ছ! হইয়াছে । ূ 
 বস্ত1--এইরূপ কথার অভিগ্রায় কি, তাহ। ত বলিতেই হইবে, তুমিত 
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স্বেচ্ছায় যোগ দ্বারা দেহত্যাগের তত্ব কি, অহা পুর্বে জিজ্ঞাল! করিয়াছ। অতএব 

আমি যাহা বলিতেছি, ব্যস্ত না হইয়া, তাহা শ্রবণ কর। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিতে পার নাই, যাহ! জিজ্ঞাস! করা উচিত, আমি তোমাকে তাহাও জানাই- 

বার চেষ্টা করিব। মরণ ভয় নিবারণের উপায় কি, তাহ! জানিতে হইলে, 

প্রথমে “মৃতু” কোন্ পদার্থ, তাহ! অবগত হইতে হইবে। মৃত্যু কোন্ পদার্থ, 
“মৃত্যুতত্ব” নামক সম্ত।ষণে, আমি বিশদ ভাবে ও বিস্তার পূর্বক, তাহ! বুঝাইব, 

আপাততঃ সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। দ্মুত্যু” কোন পদার্থ, তাহা 

অবগত হইলে, তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাস! হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক 

বিষয়ের জানিবার পথ পরিষ্কৃত হইবে। প্মৃত্যু বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সাধারণ কথ।,* 

*মরিতে ভয় হয় কেন,” “মৃত্যু চিন্তা হিতকরী, কি অহিতকরী,” “মৃতাকালে 

অত্যন্ত যাতন!। হয়, এই কথ। সত্য কি না,” “মুত সময়ে মনে যেরূপ ভাব প্রবল 

থাকে, তদন্ুলারে আম্মার গতি হইয়। থাকে, এই কথার অভিপ্রায় কি,” 

প্কীহার! মৃত্যাভয়ে ভীত হ+ন না, ইচ্ছু। মৃত্যু কাহাকে বলে”, “যোগ দ্বার! দেহ 

ত্যাগের, নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাসবদনে, প্রাণের প্রাণকে একমনে ভাবিতে 

তাবিতে মরিবার সাধন কি, "নাস্তিকের! মৃত্যুকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, 

মরণকালে নাক্তিকগণের মনে শান্তি থাকে কি নাঃ” “আযুঃ তাহার করে স্থিত” 

ভৃগুদেবের এইরূপ কথার প্রকৃত অভি প্রায় কি, আমি তোমাকে যথাক্রমে এই 

সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 

ক্সৃত্যু কোন্ পদার্থ” £ 

বক্ত1-__প্মৃতু।” কি, এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তুমি কি উত্তর দিবে? *মৃত্যু” 

বলিতে তুমি কি বুঝিয়া থাক? তুমি ত অনেককে মরিতে দেখিয়াছ। 

জিজ্ঞান্্র অনেককেই মরিতে দেখিয়াছি; যাহাদের মরিতে দেখিয়াছি, 

তাহাদের মধ্যে আমার তিনটা স্লেহের অছুজ সহোদরের মৃত্যুর কথাই হৃদয়ে 

জাগিযর়া আছে, তাহাদ্দিগকে আজিও ভুলিতে পারি নাই, যাবৎ স্মৃতি থাকিবে, 

তাবৎ তাহাদিগকে ভুলিতে পারিব না, বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই দুটীর 

প্রস্ফুটিত কমল সদৃশ হান্তযুক্ত বদনদ্বয়ের মনোরম ছবি আমার হৃদয়ে যে ভাবে 

অঙ্কিত হইয়া আছে, বোধ হয়, সহশ্রধ! বিদীর্ণ ন| হইলে, উহা! হইতে তাহারা 

অপন্থত হইবে ন|। প্রথমটীকে ভাল মনে পড়ে না, কারণ তখন আমি অতাস্ত 

ছোট ছিলাম। হিতীন্প ও তৃতীয় ভাই দুইটার আমাদিগকে ছাড়ি যাইবার হৃদয় 



৩৯২ [ উহমব। 

বিদারক দৃশ্ত এ দেহের পতন না হইলে, ম্থৃতিপথ হইতে অন্তর্ভিত হইবে না, 
আমার মৃত্তিমতী সরলতা, আমার নিফপট ন্বেহময়ী, আমার সদ| সহ্থাসবদনা স্বল্- 
ভার্ষিণী জননী দেবীর অতি ঘত্বে ধৃত সুকুমার হৃদয় বৃস্ত হইতে নিচুর কাল যখন 

তাহার প্রাণপ্রিয়তর ফুটস্ত গোলাপ ফুলের মত পুত্র রত্বগুলিকে বলপূর্ববক ছিড়িয়। 

লইয়াছিল, তখন আমার মাতৃদেবীর যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, আমার 

দু বিশ্বাস, কোন সহৃদয়ের হৃদয় সে অবস্থা! দেখিলে, করপার্দ ন। হইয়া, নির্দয় 
কালের নিটুরতাকে সহশ্রবার নিন্দা না করিয়!, করুণাময় ভগবানের ককণাময় 
ভাবে সন্দিহান না ভইরা থাকিতে পারেন না। আহা! মা! আমার সেই সময়ে 
যেরূপ সকরুণ স্বরে, যেরূপ দীমভাবে, যেরূপ হৃদয় ভেদ্ি কাতরতার সহিত 

তগবান্কে ডাকিয়াছিলেন, তাহা! আমি কখন ভুলিতে পারিব না। ও গো! 

তুমি যে দয়!ময়, তুমি যে শরণাগত পালক, ও গে! আমি যে, তোমার শরণা- 

গত দাসী, তুমি আমার প্র।ণ লইয়া, আমার প্রাণ প্রিয়তর বাহাকে 

ফিরাইয়া দেও, হে রামচন্দ্র! ঝাবার মুখ হইতে শুনিয়াছি, তুমি 

« কাল-কাল, তুমি কালের পিতা, ভুমি করুণাসাগর, তাই ঝড় আশ! 
ক'রে প্রার্থনা করিতেছি, নাথ! তুমি আমার প্রাণ লইয়া, আমার 

প্রাণধনকে ফিরাইয়। দেও, আমার মাতৃদেবীর এইরূপ কাতরভাবের 

প্রার্থনা আমার মনে আছে, যতদ্দিন বচিব, মনে থাকিবে । আর মনে 

আছে, সেই অপরূপ ছবি, সেই মনোহর দৃশ্ত। আপনি রঘুনাথকে (তৃতীয় 
ভ্রাতাকে ) যখন বিবিধ সুগন্ধ কুম্থুম মাল! দ্বার! সাজাইয়। নৌকা করে মণিকর্ণি- 

কাতে লইল্াা গিয়াছিলেন, যখন তাহার দেহ হইতে অপুর্ব দিন্য 

জ্যোতিঃ ইতত্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছিল, যখন তাহাকে পতিত পাবনী 

গঙ্গাদেবীর কোমল করে সমর্পণ করিবার সময়ে আপনারও ধৈর্যাচাতি 

হইয়াছিল, যখন আপনি বারংবার রঘুনাথের মুখ চুম্বন পূর্বক গদ্গদ্স্বরে কম্পা- 

ন্বিতকরে বলিয়ছিলেন,--প্রঘুনাথ” “রঘুনাথ” ! তোমার রঘুনাথ দ্বাসকে 

তুমিই গ্রহণ কর, আমি যে, ইহাকে গঞ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে পারিতেছিনা, 

লও দেব! লও দেন! লও তুমি, ও তোঁমার। ও তোমার। দাদা! সে 

দিনের কথা কখনও ভুলিবন! । 
বন্ত।__রমা! তোমার স্নেহের সহোদরদিগের মৃত দেখিয়। কি, তোমার 

মরণ ভয় বাড়িয়াছে? তোমার কি বিশ্বাণ হইয়াছে*তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে 

বিনষ্ট হইয়াছে? তাহারা আর কোথাও বিস্তমান নাই? তোমার কি ধারণা 



মরণ ভয় নিবারণ । * ৩৯৩ 

হইয়াছে, মরণ ভয় নিবারণের উপায় নাই? নির্ভয়ে পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে 

মরিতে পার! অসম্ভব ?. কালনিষ্ঠর, ভগবান ও করুণাময় নন, তোম।র মনে 
কি, এইরূপ প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছে ? 

জিজ্ঞান্থ-_দাদা! আমার স্নেহের সহোদরদিগকে হারাইয়া, আমার মৃত্যুভয় 

বাড়িয়াছে কি ন!, তাহা ঠিক বলিতে পারিনা । কখন, কখন মনে হয়, যদি 
মরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাই, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারি, 

মৃত্যুদের যদি কৃপাপুর্বক আমার পুভ্রশোকার্ত৷ মাতৃদেবীর ক্রোড়ে তাহার অপন্ৃত 

প্রাণপ্রিক্নতর পুভ্রগণকে ফিরাইয়! দেন, যাহাদিগকে হারাইয়াছি, ম'রলে যদি 

তাহাদিগকে ফিরিয়া পাই, মরণ যদি বস্ততঃ যাতনাপ্রদ ন! হয়, তাহা হইলে, 

নরিবার ভয় হইবেনা, তাহা হইলে, কালকে নিষ্ঠুর বলিবার প্রবৃত্তি কম হইবে, 

তাহা! হইলে, আর ভগবানের করুণাময় নাম কাটিবার ইচ্ছা হইবে না, তাহ! 

হইলে, বিশ্বাস হইবে, ক্টাবান্কে নির্দয় বলিয়া অবধারণ কর! হতভাগ্য, পাপীর 
কাধ্য। 

বক্তা-__মৃত্যু কোন্ পদার্থ, আমি তোমাকে এইবার তাহ! বুঝাইবার চেষ্টা 

করিব, মৃত্যুর স্বরূপ ঝমর্থভাবে দেখিতে পাইলে, তোমার আর মরিতে ভর 

হইবেনা, তুমি আর মৃত্যুকে নিষ্ঠুর বলিবেনা, ভগবান্ করুণাময় কি না, তোমার 
মনে আর এইরূপ সংশয় উদ্দিত হইবেনা, তাহা হইলে নির্ভয়ে পরমানন্দে, মর্রিতে 

পার! অসম্ভব, তোমার মনে এইরূপ ভ্রান্তির উদয় হইবার আর অবসর আসিৰে . 

না। 

জিজ্ঞান্থ--আহ।, যাহাতে তাহ! হয়, তাদ্বশ কৃপা করুন, দাদা। দাদ1! 

মা'র মুখ হইতে শুনিয়াছি, আমার প্রথম ভাইটী যখন দেহত্যাগ করে, তখন 
সে নাকি দেহত্যাগের অব্যবহিত পুর্বে আপনার কোলে গিয়৷ এমন হাস্ত করিয়া- 

ছিল যে, তাহা দেখিলে সকলকে বিশ্মিত হইতে হয়, ক্ষণকালের জন্ সকলকে 

£খ শোক ভুলিয়া যাইতে হয়। দাদা! মরিবার সময়ে আপনার কোলে 

গিয়। তাহার এমন সুন্দর, শাস্তিময় সানন্মভাব হইবার কারণ কি? 

বক্তা__ তোমার গর্ভধারিণীর মুখ হইতে যাহ! শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে, 

'অতিশয়োক্তি নহে । আমি তাহার সেই দিব্য হাসিমাখ! মুখ দেখিয়াছি । যে 

কারণে সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এমন মধুর হাসি হাসিয়! দেহত্যাগ করিয়াছিল, 
আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়! দ্িব।. সহোদরদিগের মৃত্যু দেখিয়া, যু সম্বন্ধে 

তোমার কি জ্ঞান হইয়াছে, আমাকে এখন ত1হ1 _ল। 

6৫6৩ 
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জিজ্ঞান্থ-_প্রাণসমপ্রিয় অনুজ তিনটার প্রাণ বিয়োগ ব্যাপার প্রত্যক্ষ. করিয়া, 

দ্মৃত্যু* সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহা! বলিতেছি। সছোদরগণ যখন 

ভীবিত ছিল, তখন যাহ! করিত, মৃত্যু হইলে, ইহার! আর তাহা! করিতে পারে 
নাই। আর তাহার সুধামাথ! হাসি হাসে নাই, আর তাহার! প1 ছুলাইয়া খেল! 

করে নাই, আর তাঁহারা কার্দে নাই, স্তন পান করে নাই। ভাহাদের মধ্যে 

কে ছিলেন, তাহাত জানি না, তবে মনে হইয়াছে, যিনি ছিলেন, তিনিই স্থুধা- 

মাখা হাসি হাসিতেন, তিনিই পা. হুলাইয়! খেলা করিতেন, তিনিই কাদিতেন, 

তিনিই আমার জননী দেবীর কোলে শুইয়া মাই খাইতেন। হাত, প! প্রভৃতি 

অঙ্গ প্রতাঙ্গ ন্ট হয় নাই, কিন্তু কে ষেন চলিয়া গিয়াছেন, দেহের অধিপতি 

দেহ ছাঁড়িয়। গিয়াছেন, জড় দেহটী পড়িয়া আছে। দেহ মধ্যে যতদিন তিনি 
ছিলেন ততর্দিন দেখিয়াছি, মাকে অধিকক্ষণ দেখিতে না পাইলে, উহ্ারা কত 

ব্যাকুল হইত, মারজন্ত কত কীদিত, মাকে পাইলে কত আহ্লাদ করিত, কত 

খেলা করিত, মার স্তন পান করিবার গ্জন্ত কত আগ্রহ প্রকাশ করিত । মরণের 

পর মা আমার তাহাদিগকে বুকে করিকন! কত কাদিয়াছেন, তাহাদের নাম ধরে 

কত ডাকিয়াছেন, কিন্তু তাহারা নিঃস্পন্দ হইয়াছিল, বধিরের মত হইয়াছিল, 

অন্ধের স্তায় অবস্থান করিয়াছিল, মার দিকে একবারও তাকায় নাই, মা'র রোদন 

শোনে নাই, মা'র ডাকে কর্ণপাত করে নাই, আহা ! মা'র আমার পাষাণ 
'ভেদি-আর্তনাদ তাহাদের উপরি কোন ক্রিয়া করিতে পারে নাই। এই সকল 

দেখিয়া মনে হইয়াছে, দেহ জড়, দেহ শোনে না, দেখেন!, স্পর্শ অনুভব করেনা, 

দেহ খায় না, দেহ হাসেন, কাদেনা] | যিনি এই সকল কাধ্য করেন, তিনি 

দেহ চইতে ভিন, দেহের সহিত যাহার সংযোগ থাকিলে, দেহ যে সকল কার্য 

করে, দেছের সহি তাহার বিয্লোগ হইলে, উহা আর সেই সকল কাধ্য করিতে 
পারেনী। অতএব উপলব্ধি হইয়ীছে, যাহার সংযোগ বশতঃ দেহ হসিত- 

রুদিতার্দি কর্ম করে, নড়ে, চলে, ভোঙ্গন করে, কথা বলে, তাহার সচিত দেহের 
বিচ্ছেদই মরণ । কিন্তু তিনি কে, তিনি কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসেন, 

কেন আসেন, কেনইবা জীবিত মাত্ীয়গণকে এত যাতন| দিয়! চলিয়া! যান, 

তাহ! বুঝিতে পারি নাই, তাহা বুঝিবার ভন্ত মন ব্যাকুল হয়। স্ুল শরীরও 
পড়িয়। থাকে, তবে কে যাতায়াত করেন? কে স্থল শরীরে আগমন করেন, 

আবার ইহাকে পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া যাদ? ভিনটা ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়! মৃত্যু 

সম্বন্ধে আমার যে বোধ হইয়াছে, তাহা! আপনাকে জানাইলাম। লোকে বলে, 



শোক সংবাদ । ্ ৩৯৫ 

দেহ হইতে প্রাণের বিয়োগ হইলেই, মৃত্যু হয়। গুনিয়াছি, “আত্মা” নামক 
পদার্থ আছেন, তিনি অমর, তিনি অজর। তবে মরে কে? “অমুক মরিয়াচে”, 
“যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ত:হারা একদ্রিন না৷ একদিন মরিবেই', এইরূপ 

কথা প্রায়ই শুনিয়া থাক, কিন্তু কাহার! মরে, তাহাত বুঝিতে পারিনা । “মরণ” 
শবের প্রকৃত অর্থকি? “দেহ মরিয়াছে”; প্দেহ মরিবে” এইরূপ কথ! ত 
ফেহ বলেন না । তাই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা হয়, “কে মরে”? পকেই বা 
জন্মগ্রহণ করে”? “দেহের সহিত প্রাণের সংযোগই জীবন)” এবং প্দেছের 

সহিত প্রাণের বিয়োগই মরণ” ইহ! শুনিয়া জীবন কি, ' মৃত্যুই বা কোন্ পদার্থ, 
তাহাত বুঝিতে পার! যায় না। প্প্রাণ” কোন্ পদার্থ? প্রাণ” পদার্থ 

সম্বন্ধেও অনেক প্রকার মত আছে। পপ্রাণ” নামক পদার্থের সহিত দেহের 

সংযোগ ও বিয়োগই যদি যথাক্রমে জীবন ও মরণ হয়, তাহ্| হইলে, প্রাণ কি। 

অগ্রে তাহাই জানিতে হইবে, পপ্রাণ” কোন্ পদার্থ, তাহ! না জানিলে, “মৃত্যু” 

পদার্থের স্বরূপ যথার্থভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মৃত্যুতত্বের স্মুসন্ধান 

করিতে হইলে, প্রাণতত্বের অনুসন্ধান যে, সর্বাগ্রে কর্তব্য, তাহ। বল! বাহুল্য 

প্রাণ কি, কি কারণে প্রাণ, দেহের সহিত সংযুক্ত হয়, কি নির্িত্তই বা ইহা! দেহ 
ত্যাগ পূর্বক কোথায় চলিয়! যায়, তাহা বুঝাইয়! দিন । 

| ক্রমশঃ । 

শোক সংবাদ । 

বড় বেদন! লইয়া আজ ডাক্তার ৬সত্যশরণ চক্রবর্তী মহাপুরুষের আকন্টিক 

দেহত্যাগের সংবাদ আমর! দ্রিতেছি। এমন সদ হৃদয় মহাপুরুষ আমি অল্লই 

দেখিক়াছি। ডাক্তারি বিগ্তাতে তিনি কতদুর বিচক্ষণ ছিলেন তাহ! যাহারা 

তাহার সংস্রবে আপিয়াছিলেন তাহাদের ক।হারও অবিদিত নাই। কলিকাতার 

বড় বড় সাহেব ডাক্তারের তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়৷ অনেক সময়ে কার্য 

করিতেন ইহাও আমর! তাঞ্র মুখে শুনিয়াছি। রোগী দরিদ্র হইলে তিনি ত 
কিছুই লইতেন ন1 ববং তাহার ওষধের ও পথ্যের খরচ নিজেই দিয় আদিতেন ). 



৩৯৬ উত্সব । 

বহু দিবস ধরিয়া! আমি তাঁহার সঙ্গ করিয়াছি, তাহাতেই জানি তিনি গুধুই 

যে অতি বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন তাহাই নহে তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক 

ছিলেন। দেড় বৎসর পূর্বে তাহার ভারত বিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৬জ্ঞানশরণ 

চক্রবর্তীর দেহত্যাগ হইয়াছে আজ সত্যশরণ চলিয়া গেলেন। কনিষ্ের 

মৃত্যুর পরে কতবার জিজ্ঞাস! কণরয়াছি মনের অবস্থা কিরূপ- উত্তর দিয়াছেন__ 

হৈ হৈ করিয়া দিন কাটাইতেছি। ফলে ৬জ্ঞানশরণের মৃত্যুতেই তাহার 
মনগ্রাণ ভালিয়। গিয়াছিল। দেহান্ত কালে ৬সত্যশরণ বাবু যেরূপ প্রাণের 

ব্যাকুলতায় তাহার ইষ্ট দেবের প্রতিমূর্তি বক্ষে জড়াইয়! ধরিয়া! ছিলেন_-আর 

বলিয়াছিলেন ঠাকুর সবই তোমার স্নেহের দান জানিয়াও--.এই দেহের পীড়ন 
আর সহা করিতে পারিতেছি না_করুপা কর, করুণা কর এই কাতরোক্তি 

যাহার! উপস্থিত ছিলেন তাহাদের সফলকেই বড় ব্যথিত করিয়াছিল। দেহাস্ত 

কালে. তিনি সংস্ঞাশূন্ত হুইয়৷ যান নাই। তাহার দয়া, তাঁহার শান্ত শ্রদ্ধা, 
তাহার একনিষ্ঠ।--তাহার বহু অমানুষিক শক্তি শ্বচক্ষে দেখিয়াছি--সেই জন্যই 

তাঠাকে মহাপুরুষ বলিতে দ্বিধ বোধ করি নাই। আরও ছুঃখের বিষয় 

ইহাদের বুদ্ধ! জননী জীবিত আছেন। ইহাদের কনিষ্ঠ *“হরিশরণ” ডেপুটা 
অবস্থায় একজন জলমগ্ন ব্যক্তিকে কক্ষ! করিয়া নিজে জলমগ্ন হইয়া! প্রাণ বিসর্জন 

দিয়াছেন। এই জননীর শোক এক ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও শাস্ত- 

করিবার সাধ্য নাই। ভগবানই একমাত্র অগতির গতি। তিনি করুণ! 

করিয়।৷ এই পরিণার ভুক্ত সকলকে শান্ত করুন এই প্রার্থনা করিয়াই আমরা 

নীরব রহিলাম। 

সমালোচনা 

৬। ক্রাসাপ ভিহত্ি- মূল্য ॥৮* আীরাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত। 
প্রাপ্তি্বান-_-১৬২ বৌবাজার সীট, উৎলব অফিস। পুস্তক খানিতে বঙ্গদেশের 
রাট়ী, বারেন্দ্র, প্রভৃতি ব্রাঙ্মণগণ কোথ। হইতে আসিয়াছেন এবং কিরূপে 

ভাহাদের মধ্যে নান! প্রকারের ব্রাঙ্মণ হইয়াছে ইহার বিবরধ লিখিত হুইয়াছে। 



সমালোচন। । ৩৯৭ 

গ্রস্থকার এই পুস্তক সঙ্কলনে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রায় সকল শ্রেণীর 
ব্রাহ্গণ বংশের পরিচয় এই পুস্তকে আছে। যাহার! ব্রাঙ্গণ পরিচয় জানিতে 
ইচ্ছুক তীহাদেের নিকটে এই পুস্তক নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই শ্রেণীর পুস্তক 

আমরা আর দেখি নাই। বংশ গৌরব অবগত হওয়া সকলেরই বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণের কে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কি কারণে এ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন 

তাহ! সকলেরই জানা উচিত। গ্রন্থখানি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। 

২। ব্হক্সান্দীক় গপুক্রাপ- মূল্য ৪* আ্রপূর্ণচন্তর সেন কৃত। 
গ্রাপ্তিস্থান--শ্রাউপেন্্র চন্দ্র সেন__মাণিকগঞ্জ। ধর্ম জীবন গড়িয়৷ তুলিতে 

যে আদর্শ চাই পূর্ণবাবু সেই সম্বন্ধেই পুস্তক পিখিয়া থাকেন। 
এই জন্যই তিনি গুরুগীতা ও পাছকা পঞ্চক পগ্চে অনুবাদ 
করিয়াছেন। বুহন্নারদীয় পুরাণ পদ্ছে অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার নিজের ও 

সম।জের যথার্থ উপকার লাভের প্রয়াস করিয়াছেন। ভক্তিই সাধনার ভিত্তি। 

শ্রীভগবানের নাম কীর্তন ও গুণকীর্ভন করিয়। ধন্ত হইবার জন্তই এই পুস্তক রচনা 

ইচ্ছা ছিল মু:লর সৌনর্ধ্য পাশাপাশি রাখিয়া এই পুস্তকের সমালোচন। 

করি। কিন্তু সময়াভাবে তাহা সম্প্রতি ঘটিল না। বাহার! ঈশ্বরকে ভাল 

বাঁসিতে চান তাহাদের সকলেরই এই পুস্তক পাঠ কর! আবশ্তক। আশা করি 

এই পুস্তক সর্বত্র আদৃত হইবে। | 

৩। ভ্ভান্ ও ধর্পসেক্র উল্লত্তি -মূল্য ৮* এবং প্রভাতী মূল্য 
॥০ পুস্তকে ক্ষিতীন্দ্র বাবু স্প্তোথিত দেশ বাসীর সন্মুথে কতকগুলি পবিত্র ভাবন৷ 

ধরিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর লেখায় পবিত্রতা আছে। আজকালকার ব্যভিচার 

যেরূপ ছড়াইয়৷ পড়িতেছে তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের আদর বাড়িলে বুঝ! যাইবে 

সমাক্সের গতি ফিরিবে। প্রাপ্তিস্থান_-৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড । কলিকাত|। 
আদি ব্রঙ্গ সমাজ কার্যালয় । 

916৫1 ল্লীমক্ুর্ও হিবেক্চানল্দ প্রঙ্- মূল্য ১২। এই 
পুস্তকে 'মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিচ্ঠাবিনোদ এম, এ মহোদয় 

নির্ভীক ভাবে এই গুরু শিষ্যের সমালোচন| করিগ্লাছেন। প্ররুত আদর্শ কি 
কোন্ পথে চলিলে সমাজ যথার্থ উন্নত হইবে ধাহারা ইহার চিত্ত! করেন 
তাহাদের সকলেরই এইরূপ পুস্তক পড়িয়া দেখা উচিত। মহামহোপাধ্যায় গুণও 
দোষ যাহ। দেখাইয়াছেন তাহাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত 

করিয়। দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহার! সত্যানুসন্ধিৎস্থ তাহাদের সকল 



৩৯৮ উত্সব! 

' দ্বিকই দেখা! উচিত। আলোচনা চতুষ্ট় মূল্য ॥০ এই গ্রন্থে বিদ্ভাবিনোদ মহাশয় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালী ও ঘরে বাইরে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা 

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্ম চরিত ও যোগীন্ত্র নাথ-বাবুন পৃণ্ীরাজ ও শিবাজী গ্রন্থে 
কোথায় কোথায় গ্রস্থকারগণ জাতির অমঙ্গলকর কার্ধা করিতেছেন তাহাই 
দেখাইয়াছেন। কি করিলে নিজের ও অপরের হিতসাধিত হয় তাহা 

সকলেরই বিশেষতঃ শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিশেষ আবস্তক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ 
ঠাকুর আপনার আত্মীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও প্রখ্যাতনাম। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম 

চক্র চট্টোপাধ্যায়ের দোষ দেখাইতেও পশ্চাদ্পদ হয়েন নাই। সকল যুবক ষণ্দ 
এইরূপ সৎসাহসের পরিচয় দেন তবে বুঝিব সমাজ ন্াায়ের দিকে জাগিতেছে। 

প্রাপ্তিস্থান, ৬কাশীধাম ব্রাহ্গণ সভা সোনারপুর চৌরাস্তা (২) নিগমাগম 
পুস্তকালয় জগৎগঞ্জ বারাণ সী। 

৬। নিব বিবাহ- মূল্য ।০। গৌহাটার গবর্ণমেপ্ট প্লিডার 

শ্রীযুক্ত রায় বাহার কালীচরণ সেন ধর্ম ভূষণ বি, এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান 

গৌহাটী আসাম ভ্যালি ট্রেডিং কোম্পানি ১৬২ নং বাজার সীট উৎসব অফিস 

২০১ কর্ণওয়ালিস স্ীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ্ড সন্স। শাস্ত্র গ্রকাশ কার্য্যালয় 
১২ নং হরীতকী বাগান লেন। | 

গৌহাটা সনাতন ধর্ম সভা হইতে .ষে সমাজ সেবক পুস্তকাবলী বাহির 

হইতেছে তাহারই অন্ততম এই বিধব! বিবাহ পুস্তকথানি। এই পুস্তকে কালী- 
চরণ বাবু বিধব৷ বিবাহে স্বপক্ষও পর পক্ষের দোষ গুণ বিচার করিয়৷ স্থন্দর রূপে 

দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া! উচিত কিনা। এই পুস্তকে বিধব! বিবাহের 
পক্ষে যে পাঁচটি কারণ নির্দেশ করা হয় তাহারই সমালোচন| কর! হইয়াছে ।: 

এঁ পাচটি কারণ-_ 
(১) বিধবার ছুঃখ কষ্ট নিবারণ (২) বিধবার ব্যভিচার ও জ্রণ রা 

নিবারণ (৩) বিধব! বিবাহ প্রচলন-ক্রমে জন সংখা! বুদ্ধি সাধন (৪.) হিন্দু 

শাস্ত্রে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের অগ্ুকুল ব্যবস্থা (৫) বিপদ্ধীকের দারপরি- 

গ্রচ্র স্তায় বিধব! দ্রিগেরও পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার। গ্রন্থকার সকল প্রকার 

যুক্তি দিয়! দেখাইয়াছেন : বিধবার বিবাহ হওয়! উচিত নহে। যাহারা সমাজ 
স্কারক নাম লইয়! দেশের উদ্নতির জগ্ত বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চাঁন 

তাহার! মুর্খ হইলে চলিবেন।-_তাহাদ্দিগকে যুক্তি বিচার সাহায্যে দেখিতে হইবে 

বিধবা বিবাহে সম্গাঞ্জের কল্যাণ হুয় কি অকল্যাণ হয়। শ্রীকালী চরণ বাবু এই 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী রঃ ৩৯৯ 

পুস্তক লিখিয়া যথার্থই সমাজের কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। যাহার! বৈদিক 
আর্ধ্য হইতে অন্ত পথে গিয়াছেন তাহার! ত কোন যুক্তিই না মানিষা! বিধবা 

বিবাহ দিবেন কিন্তু ধাহার! শাস্ত্র মানিয়। এই কর্্দে যোগ দিতে চহেন তাহার! 

নিশ্চয়ই এই পুস্তক পড়িয়া বিধবা বিবাছের পক্ষে মত দিতে পারিযেন না। 

এইরূপ পুস্তক সকলেরই পাঠ করা অবশ্ঠ কর্তব্য। 

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। 
শরবত পর্বে একাদশ অন্যাক় । 

বনবাসের ষষ্ঠ দিবস--চিত্রকুট গমন । 

( পূর্ববান্থবৃত্তি ) 

.শবান্সাকি আশ্রম প্রভু আয়ে” 

তুলসীদাস। 

রাত্রি প্রভাত হইল। রথুপুঙ্গব, ভিতরে স্বপ্লের বোধ থাকিলেও ঈষংসুপ্ত 
লক্ষণে ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন সৌমিত্রে! প্র শুন! বনের 

বিহঙগম গণ মধুর স্বরে কলরব করিতেছে । পরন্তপ এখন আমাদের প্রস্থানের 

সময় | লক্ষ্মণ ঈষৎ স্ুগ্তই ছিলেন, যথাসম:র প্রবুদ্ধ হয়| পুর্ববদিনের পরিশ্রমজনিত 
নিদ্রা ও তন্দ্রা তাাগ করিলেন । কাকার রমান্ুজ স্বামী বলেন “এতেন 

চতুর্দশ বর্ষ পর্য্যস্তং লক্ষ্ণঃ স্বাপহীনোহনাহারশ্চেতি লোক প্রবাদেই প্রাণ্তঃ” ] 

অর্থাৎ লক্ষ্মণ চতুর্দশ বৎসর অনাহার ও অনিদ্রায় ছিলেন ইহ! লোক প্রবাদ 

মাত্র _ভগবান্ বাীকির বাক্যে ইহাই জান! গেল। রামানুজ স্বামী যাহাকে 
লোক প্রবাদ বলিতেছেন তাহা কিন্ত লোক গ্রবাদই নহে। অধ্যাত। রামায়ণে 

পাওয়া যায়. 

বিভীষণোহপি তং ( রামং ) প্রাহ নাসাবন্তৈনিহতে। 

বস্ত দ্বাদশ বর্ধাণি নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ | 



| ৪৩০ | স্টগুসব 

তেনৈব মৃত্যনিদদিষ্টো ব্রক্মণান্ত হ্রাত্মনঃ ॥ 
লক্ষণত্ত অযোধ্যায়া নিগম্যায়াতয়৷ সহ। 

তদাদি নিদ্রাহারাদীম্ন জানাতি রঘৃত্তম ॥ 
চতুর্দশ বৎসর অনাহার অনিদ্রায় লক্ষ্মণ ছিলেন ইহা! নহে, থাদশ বৎসর ধরিয়! 

তিনি ব্রত প।লন করিয়া ছিলেন।, সম্ভবতঃ সীতা হরণের পর হইতে তিনিও 

ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। যাহ! হউক সকলে কালিন্দীর জলে ন্নান করিয়! 

নিত্যকৃত্য শেষ করিলেন এবং খধিদিগের গতাগতির পথ ধরিয়! চিত্রকৃটে 
চলিলেন। গমন কালে রাম লক্ষণের সহিত্ত কমলপত্রাক্ষী জানকীকে বলিতে 
লাগিলেন-_ | 

আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্ধতঃ পুষ্পিতান্ নগান্। 

স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্ত মালিনঃ শিশিরাতায়ে | 
পশ্ত ভল্লাতকান্ বিস্বান্ নরৈরন্ুপসেবিতাম্। 

ফল পুশ্পৈরবনতান্ নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্ 
পণ্য দ্রোখ প্রমাণানি লম্ঘমালানি লক্ষণ । 

মধূনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে ॥ 
এষ ক্রোশতি নত্যুহ স্তং শিখী প্রতিকৃজতি। 
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তর সঙ্কটে ॥ 

মাতঙ্গযৃখানুস্হতং পক্ষিসজ্ঘান্ুনা দতম্। 

- চিত্রকুটমিমংপশ্ঠ প্রবুদ্ধশিখরং গিরিম্ ॥ 
 বৈদেহি! দেখ এই বসন্তে চারিদিকে পুম্পিত কিংশুক বৃক্ষ সকল আপন 

গুচ্ছ গুচ্ড পুষ্পের মাল! ধারণ করিয়! কেমন প্রদীপ্ত হইতেছে। এঁ দেখ 
ভর্লাতক ( ভেলাগাছ ) ও বিব বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে কেমন অবনত হইয়া আছে 

কিন্তু ফলাদি সেবা করিবার কেহ নাই। এখানে নিশ্চয়ই আমাদের জীবন 

ধারণের কোন ক্লেশ হইবে না। লক্ষণ, এ দেখ বৃক্ষে বৃক্ষে মধুমক্ষিক! সঞ্চিত 

ভ্রোণ প্রমাণ মধুচক্র সকল লদ্বিত রহিয়াছে । এ শুন পুষ্পাচ্ছাদনে নিবিড়, 

রমণীয় বনমধ্যে নতাহ ( দাত্যুহ ) কেমন শব্ধ করিতেছে আর ময়ুরগণ সেই শব 

অনুসরণ করিয়! কৃজন করিতেছে । এ দেখ মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া! পরিভ্রমণ 
করিতেছে এই নেই পক্ষিসজ্ঘানুনাদিত-_পক্ষিগণের শবে প্রতিধ্বনিত উচ্চশৃঙ্গ 

বিশিষ্ট চিত্রকুট । আমর! এই চিত্রকৃটের সমতল রমণীয় বহু বৃক্ষ সমাবৃত কাননে 
নখে বিহার করিব। এ | ও ভ্রমশঃ 
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কুম? কুর্ম্যাম, কেবল নমস্কার বচনেন পরিচরেমেতার্থঃ। নমস্কারেণ বৈ.খন্বপীতি 

বচনানমে হস্ত নমোহন্বিতি বুম নচ প্রকারাস্তরেণ গ্রতিকর্ত,ং শরুম। এতা 

বতৈব ত্বং প্রসন্নোভব। মাং দেখযান পথা অনাময়ং ব্রহ্গলোকং প্রাপর় ইতি 

তাৎপধ্যম্ ॥ ১৮ ॥ 
শে 

হে দিব্য দানাদিযুক্ত অগ্নিদেব! তুমি আমাদিগকে জীবিতকাল ধরিয়া 

নিফষাম কর্মমকারী মুমুক্ষুগণকে মুক্তি লক্ষণ যে ধন ত্প্রাপ্তি নিমিত্ত সুপথে_ 

দেব্যান পথে লয়! চল। হেদেব! তুমি আর্মীদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ন জান। 

আমাদের সকাশ হইতে কুটিণ বঞ্চনাত্মক পাপ অপসারিত কর। [ ইহাতে আর 

পবিত্র হইব_হুইয়া ব্রক্ষলোকে গিয়া মুক্তি পাইব। এই জন্য এই মবণকালে 

অগ্ভপ্রকার পরিচর্ধা। কার্যে অসমর্থ] আমর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমোনধঃ 

বিধান করিতেছি ॥ ১৮ ॥ | 

শ্রুতি _-এই শেষ মঞ্ত্রেকি বল! হইয়াছে? 

মুমুক্ষ-মরণ সময়ে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে । 

শ্রুতি__অগ্রিপ্দবের নিকটে প্রার্থনা কেন? 

মুমুক্ষু-_ম1 ! অগ্নিদেবই ব্রাহ্মণের স্বরূপ । গোগণেরও স্বরূপ এই চাবি) | 
শ্তি--সকলের স্বরূপ ন! আত্ম--অগ্নি ও আত্ম কি এক? 

মুমুক্ষু_ওমিতি যথে।পাসনম্। ওঁ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্র্যাখ্যং 

ব্রহ্দগ অভেদেন উচ্যতে। সর্বকর্্ম।রস্তে_উপাসনাকালেও গুকার শম্মরণ 

করিতে হয়। ওই পরমব্রঃঙ্গর প্রিয় নাম। এবং ব্াহ্ৃতি সমস্ত অবয়ব। 

আদিত্যমগুলস্থঃ ব্যাহত্যবয়নঃ পুরুষঃ। এই জন্ গীতাতেও বলা হইয়াছে ৭ 

তৎ সৎ ইতি নির্দেশে ব্রহ্গণন্ত্রিবিধঃ স্বৃতঃ” গু তৎ ও সং এই তিন নামে ব্রঙ্গকে 

স্মরণ করিতে হয়। সংরূপী-_-সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্ম এক ইহ! জানাইবার জন্ত 

সর্বাত্ব। যে গুকার ১৭ মন্ত্রে “ক্স ল্গনীব্ম₹” বলিয়! প্রথমেই গুঁকারের প্রয়োগ 

কর! হুইয়াছে। অগ্নিদেব সমন্তই দান করেন। দানাদি যুক্ত বলিয়াই ব্রদ্ষকেই, 
অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। 

শ্রুতি_-অগ্নিদেবের নিকট কি প্রার্থন! কর! হইয়াছে? ৃ 

ুযুক্ষু_“দ্সবন লন স্তুঘঘা” | হে অগ্নি দেব! আমাদিগকে শৌভন পথে 
লইয়া চল। আমার এই মরণকাল। আর কিছু করিবার সামর্থ আমার নাই 

সেইজন্ত প্রার্থন৷ করিতেছি শুভপথে আমাদিগকে লইয়া চল । 
২৩ 
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শ্রুতি _“লয স্ব্ববঘ্রা” এই যে বলা হইয়াছে_বল শুভ পথ কোনটি? 
আরও বল অগ্নিদেবের কি গুভপথে লইয়। যাইবার সামর্থ আছে? 

মুমুক্ষ-_মরণ হইলে কর্মিগণের গতি ছুই পথে হয়। ধীাহার! কৃপ ওড়াগাদি 
লোকহিতকর কর্শেই রত তাগাদের গতি পিতৃধানে- দক্ষিণ পথে-_ধুমমার্গে, 

আর বহার! কর্ম, বাক্য, ভাবন| দ্বার! ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং গুরুও 
শান্ত্রমুখে ঈশ্বরকে ্গানিতে চেষ্টা করেন- অর্থাৎ ধাহারা কর্ম ও জ্ঞান উভয় 
একত্র করিয়! নিফামকর্ম্ে ঈশ্বরেরণভঞ্জনা করেন তাহাদের গতি হয় দেবধানে- 

উত্তরায়ণ পথে _জ্যোতিমণ্গে । সুন্দর দেবযান পথকেই স্ুপথ বল! হইয়াছে। 

. দেবযান পথে লইয়া যাইবার সামর্থা আছে কিন! ইহীর উত্তরে শ্রুতি বলিতে- 

ছেন “নিহ্বালি হু শরতুলালি নিষ্বান্” “ুতীচ্ঘবত্ব ভ্বাহাব্থলিল;” 
আমর] যে যে কর্ম ও জ্ঞান আচরণ করিয়াছি হে অগ্নিদেব তুমি সম্তই জান। 

শুধু যে তুমি সমন্তই জান তাহাই নহে; তুমি দয়াসার তুমি আম!দের বঞ্চনাত্মক, 
কৌটিল্যইচ্ছ। যুক্ত পাপ সকল বিনাশ কর-_-পাঁপমুক্ত ন! হইলে আমর! এই শুভ 

দেবযান পথে যাইতে পারিবন!; এ সামর্থ্যও তোমার আছে। তুমিই আমাদের 

্বরূপ-__তুমিই ব্রদ্ম;ঃ কোন্ শক্তি তোমাতে নাই? তোমাতে সমস্ত শক্তি 
আছে এবং তুমি আমাদের আচরিত সমস্ত কর্ম, সমস্ত জ্ঞান সমন্তই জান আর 

তুমি করুণাবরুণালয়, তুমি ক্ষমাসার। 

শ্রতি -জ্ুতৃবাবা হল: প|পকে বঞ্চনাত্মক, কুটিল কেন বল! হইল? 
 মুমুক্ষু-_পাপ যাহা তাহ! একটু আপাত স্থখের লোভ দেখাইয়। দীন €্ঃখে 

ফেলে। ইহাই বঞ্চনা, ইহাই কৌটিল্য। 

শ্রুতি-_-এই মন্ত্রে আরও কিছু কি আছে? 

..মুমুক্ষু-এই আমার মরণ সমগ্ন-এখুনি -প্রাণের উৎক্রমণ হইবে, এখুনি, 

মরণমূর্ছায় সমস্ত অবশ হইয়! যাইবে-_এখন আর আমার এমন সামর্থ কিছুই 
নাই যাহাতে তোমার অন্তপ্রকার পরিচধ্যা করি। তবে আরকি করিব হে 

আমার দেবতা ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতেছি__কেবল 

নমোনমঃ করিয়াই তোমার আরাধনা করিতেছি-তুমি প্রসন্ন হও-_হইয়! 

আমাকে ম্থপথে লইয়৷ চল। 

ঈশাবান্ত উপনিষদ শেষ হইল। আরম্ভেও শাস্তিপাঠ মন্ত্র এবং শেষেও 

শান্তিমনত্র পাঠ ও অর্থ ভাবন!--ইহাই বেদের আজ্ঞা । 
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.. গর্গমত্র্গ পূর্ণ দেশ কাল £বং বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। এই জগৎ পূর্ণ । 

পূর্ণবঙ্ধকে অবলম্বন করিয়! এই চিত্তম্পন্দন কল্পনা--এই জগৎ ভাপিয়।ছে বলিয়া 

ইহাও পূর্ণ। পূর্ণবন্ম হইতে পূর্ণজগ২ প্রসারিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ পুর্ণ এই 
জগতের পূর্ণত্ব ভাবটি গ্রহণ করলে-_প্রপঞ্চোপশম, পুর্ণরন্গই 'অবশিষ্ট থাকেন।. 

আধ্যাত্মিক দোষের শাস্তি হউক-_-আধিদৈবিক দোষের শাস্তি হউক এবং 

আধিভৌতিক দোষের শাস্তি হউক। হরিঃ গু॥ 

প্রশ্মোভরে ঈশাবাস্যোপনিষদের উপসংহার । 

প্রশ্ন-_বেদ জগতের মানুষকে কি শিক্গ। দিতেছেন ? 

উত্তর--জগতে যত প্রকারের ছুঃখ 'জাছে, যত প্রকারের দৈহ্য আছে, জাল! 

নতরণ আছে, শোক মোহ আছে, হাহাকার আছে, মন কেমন করা আছে, 

কিছু ভাল লাগেনা আছে--সমস্ত ছুঃখের চিরতরে নিবৃত্ত কিরূপে করিতে হয় 

মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি সেই শিক্ষা দিতেছেন। চিরতরে আনন্দে ডুবিয়া 
থাকিতে যদি চাও, চিরতরে জর! মরণও অতিক্রম করিতে যদি চাও, চিরতরে 

শোক মোহ দূর করিতে যদ্দি চাও, বেদের শিক্ষা জান-_জানিয়! কার্য কর আর 
মৃডপর্্যস্ত অতিক্রম কর। 

প্রশ্ন বেদ কোথ|য় ইহা বলিতেছেন ? 

উত্তর-_“ক্সনিতাঘা ভ্ত্ম লীলা নি্যঘা$ল্ললস্থ লী” “ন্বিনাগ্নীন 

ভন নীা$ঘন্মত লনাওকুললন্গ, ন” ১১ মন্ত্রে ও ১৪ মন্ত্রে এই উপনিষদ 

ইহাই বলিতেছেন। মৃত্যু অতিক্রম করা যায়_মানুষ জর! মরণ হইতে মুক্ত 

হইয়! অমর হইয়া যাইতে পারে, আধি ব্যাধি, জরা মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোক 
মোহ, সমস্ত ছুঃখ অতিক্রম করিয়া মানুষ পরমানন্দে চিরতরে নিরন্তর মগ্ন থাকিতে 

পারে, জগতের মানুষ-_-ধাহার! অধিকারী তাহারা চিরতরে শাস্ত হইয়! যাইতে 

পারে বেদ এই. শিক্ষা দিতেছেন। শোক মোহ, জর! মরণ 'অতিক্রম করিবার 

শক্তি মানুষের আছে। মানুষ মুক্ত হইতে পায়ে। বেদ রা পথ দেখাই 

দিতেছেন। ঃ 

সকল মানুষেব ইচ্ছা হইতেছে নং মে ন্তাৎ, ছুঃখং মা ভূৎ” আমার সুখ 

হউক, দুঃখ আমার ধেন ন| হয়। এই মুখ পায়না বলিয়া, এই গ্লানি শৃন্ত' সুখে 
মানুষ চিরতরে ডুবিয়। থাকিতে পারেন! ..বলিয়! জগতের মানুষ এত চঞ্চল। 
শুধু মানুষ নহে, সমস্ত জগতের সকল বস্তুই যে এত চঞ্চল, ইছার কারণও এই. 



১৭৬ ঈশাবাস্যোপনিষধা । 

পরিপূর্ণ হইতে ন| পারা । চির আনন্দ মানুষ যখন পূর্ণ হইয়া ধায় তখনই মানুষ 
চিরতরে সুখে ডুবিয়া থাকে । যিনি পূর্ণ তিনি ভিন্ন পুর্ণ সুখী কেহই হইতে 

পারেনী। বেদ এই পূর্ণ অবস্থা জানাইয়! দিতেছেন, আর এই পূর্ণ অবস্থা 
লাভ করিবার পথ দেখাইয়! দিতেছেন। 

. দেবতাগণও মৃত্যু ভয় ভীত হইয়! বেদকে পূর্ণ 3 কথাই সর্বত্র জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন। বেদের মন্তক স্বরূপ সমস্ত উপনিষদ্ই এই মূল উপদেশে পূর্ণ। 

প্রশ্ন__নেদ ঝ। উপনিষদ্ হইতে এই কথা আরও দেখালে তৃপ্তি লাভ করি। 

উত্তর__সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সমস্ত উপনিষদেই ইহা! আছে। 

ছুই এক স্থান আরও দেখান হটতেছে । ূ ৃ 

বুদারণ্যক তৃতীঃ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাঙ্গণের ১০ মন্ত্রে আছে “ভিত ঝল্র' 

ভন্ীহ্ক জাক্বিল্ বা ইঝনা হব্তা ভ্বন্মহরলিনি” যদি উৎপত্তিশীল 
সমস্ত পদাথই মৃতার অন্ন হয়_ মৃত্যুর খাছ হয়_মৃত্ার ভক্ষণীয় হয়, তবে এমন 
দ্বেবতা কে আছেন ধিনি মৃত্যুকেও ভক্ষণ করেন? শ্রুতি তত্বটি দেখাইয়! দিয়া 
বলিতেছেন যিনি ইহ! জানেন তিনি প্ড্বলন্য নূন অমনি” তিনি পুনমূত্যু জয় 
করেন__অর্থাৎ মমর হইয়! যান। | 

ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রথমোধ্যায় চতুর্থথণ্ডের ২য় মন্ত্রে বলিতেছেন “হা 

কনসীভিব্যনব্যী' নিহ্বাঁ দানিযন্) লী ভুন্হীলিহক্জাহযল্ ; 
অহমিবক্ছছাতঁ ব্বজ্জছন্হবা ুন্হত্র্” দেবগণ মৃতু হইতে-মৃত্যুর 

কারণীভূত পাপ হইতে ভীত হই ত্রয়ী বিদ্যায়_ -বেদ বিহিত কর্মে প্রবেশ 
করিয়। ছিলেন-_ইত্যাদি | সর্বত্রই এই মৃত্যুকে জয় করার উপদেশ । সর্বশী-্ত্র 

মী গীতা ৫ বেদের গ্ররতিধবনি তুলিয়া বলিতেছেন । 

জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 

তে ব্রহ্গ তদ্বিছুঃ কৃতন্সমধ্যাত্বং কর্ম চাখিলম্॥ ৭-২৯ 

রঃ জন মরণ হইতে মুক্তি লাতের জন্ঠ আমাকে আশ্রয় করিয়া ধাহারা আমার 

আজ্ঞামত কর্ম করিতে প্রত করেন, তাহারা সেই পরব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ 

দেছাদিব্যতিরিক্ত আস্মা ও রহস্য সহ সমুদয় কর্ণ জানেন। 

» প্রশ্বাবের জর! রণ তাতিক্রম জন্ত কি করিতে বলিতেছেন ? 

: উত্তর-দুইটি পথ দেখাইয়া দিতেছেন। একটি জ্ঞান পথ আর একটি কর্ম 
পন রতি যে পথের কথা বলিতেছেন অন্তান্ত শাস্ত্রে এই বেদোক্ত দ্বিবিধ 
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পথের কথাই ধলা হইয়াছে । প্রমাণ স্বরূপ গীত। লওয়। যাউক। গীতা দ্বিতীয় 

অধ্যায়ে গ্রথমে দাংখ্য জানের উপদেশ করিলেন পরে এঁ অধ্যায়েই কর্ম যোগের 

উপদেশ করিলেন । তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ গ্লে।কে বলিলেন ।-_ 

লোকেহন্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুর! প্রোক্তাময়ানঘ | 

জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম যোগেন যে!গিণাম্ ॥ ৩-৩ 

পূর্বাধ্যায়ে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অস্তঃকরণ বিশিষ্ট অধিকারীর সম্বন্ধে দুই প্রকার 

মোক্ষপরতার কথা আমি বলিয়াছি। শুদ্ধাস্তঃকরণ সাংখ্যবাদীদিগের জন্ত জ্ঞান 

যোগ, চিত্তশুদ্ধিকামী যোগিগণের ন্ট) কর্ম যোগ । 

ঈশাবাসা শ্রুতি এই ছুই পথ দেখাইয়া দিতেছেন বলিয়া- বেদ মোক্ষের 

এই ছুই পথ দেখাইতেছেন বলিয়াই সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান মার্গ ও কর্মমমার্গের উপদেশ 
আছে। | 

“ক্মনিহাযা জ্যন্ন' নীলা নিশ্যাওল্যল লস্ম নী” ॥8৫॥- 
"বিনাইীল ত্যনু্' নীলা $বজ্মন্যা$জ্থল লক্মুল” ॥৫8। 

এই শ্রুতি এই উপদেশ করিতেছেন । বলিতেছেন অবিষ্া দ্বারা--বেদবিছিত 
কর্ম দ্বার! মৃত্াকে_স্বাভাবিক কর্ম্মকে অতিক্রম কর, করিয়া বি্চার সেবা কর 

তবেই অমর হইয়া যাইবে। 
প্রশ্ন _ এই অবিদ্ধা ও বিগ্ার সেবা_.বিনাশ ও অসম্ভুতির সেবা সম্বন্ধে বঙ্ছ- 

লোকের বহু সংশয় আছে। জ্ঞান লাভ ভিন্ন কিছুতেই পরমানন্দে স্থিতি হইতে 

পারেন।- জ্ঞান লাভ ভিন্ন সংসার মুক্তি নাই। জ্ঞানটি চলন রহিত অবস্থ]। 

জ্ঞান্টি পূর্ণ হইয়া যাওয়া । আর কর্ম যাহা তাহা! চলন যুক্ত। যতদ্দিন চলন 
থাকে ততদিন অভাব থাকিবেই, কাজেই পূর্ণ হওয়া হইল না। এই জন্ত কর্ণ, 
জ্ঞানের বিরোধী । যদি তাহাই হইল তবে শ্রুতি কর্ম করিতে বলেন কেন? 

শ্রুতিব জ্ঞান লইয়া! থাকিলেই ত হয়। বহু লোকে এই জঙ্ঠ কর্ম করেনা-_- শুধু 

জ্ঞান লইয়। থাকিতেই চার । জ্ঞান ও কন্দ যে একই পুরুষের তগুষ্ঠের এই 

উপদেশে বনু লোকের সংশয় আছে। : 

উত্তর-_..এই মন্ত্রে অবিগ্তার মেবা দ্বার! মৃত্যু অতিক্রম করিতে বল! হইয়াছে । 

মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে সমস্তই বলা হইয়াছে। অবিছ্যা কর্মনকেই বলা হয়। এই কর্মের এক 
অংশ হইতেছে স্বাভাবিক কর্ধ--পশ্থ(দির সাধারণ কর্ম্ম-যেমন আহার, নিপ্রা, 
তয়, মৈথুন দি এবং শান্ত্রগণ্তীতে আবদ্ধ ন! ₹ইয়! যাহা! তাল বিবেচনা হয় তাহাই 
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করা। এইরূপ লোক জাযস্ব, ঘ্রিযস্ব এই গতি প্রাপ্ত হয় শ্রুত ইহাই বলেন। 
. এই স্বাভাবিক কর্মকে জয় করিবার জন্ত বৈদিক কর্ম করিতে হইবে। বৈদিক 
“কর্ম হইতেছে সন্ধ্যা, জপ, পুজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সদাচার মান্ত করিয়া কাধ! 
করা। এই সমস্ত কর্ম দ্বার! চিত্রশুদ্ধি হয়_-তখন বিস্তা লাভ হয়। এই মন্ত্োক্ত 

 বিস্কাশবের অর্থ হইতেছে দেবতা চিত্ত।। এখানে বিদ্ধা শব্ধ দ্বারা আত্মবিষ্থা বা 

পরমাত্ম বিস্তা বা আত্মস্ঞান বুঝাইতেছেনা। কারণ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পুর্ণ 

হইয়া! যাওয়! হয়__পূর্ণের কোন প্র।৫থন! থাকেনা । সেই জন্ত “ক্িহকারন 

ঘালিব্ঘ” ইত্যাদ মন্ত্র ঘারা দ্বার-মার্গা্ি প্রার্থনা হইতেই পারেনা । আবার এই 

মন্ত্রেন্ত অমরত্ব শব্ধের অর্থ হইতেছে মুক্তি নহে কিন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়। দেবতাগণের 

মত অমর হইয়া থাক! | বিষু পুখাণ বলিতেছেন "মাভূত সংগ্লনং স্থানমমৃতত্বং 
' হি ভাষতে” অর্থাৎ প্রলয় না হওয়া পর্যন্ত যে স্থিতি ব! জীবন ধারণ তাহারই নাম 

, এখানে অমুতত্ব। কিন্তু মোক্ষবিষ্া লাভে চিরতরে অমরস্থ। 

_ তবেই দেখ জ্ঞানী এইখানেই ব্রহ্ধরূপে স্থিতি লভ করেন কিন্তু সকামকর্মী 

মৃত্যুর পরে পিতৃলোকে গমন করেন আর নিষ্কাম কর্মী মৃত্যুর পরে দেব লোকে 

গমন করেন। এই নিম কর্মী ব্রহ্ম লোক পর্যান্ত গমন করেন। শেষে ব্রঙ্গার 

মুক্তির সহিত মুক্তিলাভ করেন। আর যাহার! স্বভাববাদদী__যাহার! শাস্্গণ্তীতে 

থাকিতে চায়ন! তাহার! পুনঃ পুন; জন্মগ্রথণ করে এনং পুনঃ পুনঃ মৃতু মুখে 
পতিত হয়। ইহার! নিরন্তর হঃখ ভোগ করে। ইঈশাবান্ত শ্রুতি জারম্ব মরিঃন্ব, 

পিতৃধান, দেবযান এবং ক্রাক্ষীস্থিতি মানুষের এই চারি প্রকার গতিও 

.দ্নেখাইয়াছেন। 
' এক পুরুষকেই শ্রুতি বিগ্ত। ও বিষ্ঠা উপাসনা! করিতে বলিতেছেন ইহাতে 

'জ্ানাহুষ্ঠান ও চা ইনার কোন বিরোধ হইতেছেনা। শাস্ত্র অন্ত্রও 

এই ভাবের উপদেশ দিয়/ছেন। | 
.. পম! হিংস্তাৎ সর্ব তানি” এবং *অধবরে পশুং হিংস্তাৎ” অর্থাৎ কোন প্রাণীর 

ৰ হিংসা করিবেন! - আবার যজ্ঞে পণুহিংস] করিবে ইহা যেমন শাস্ত্রের উপদেশ 

সেইরূপ জ্ঞানের সহিত কর্মের বিরোধ থাকিলেও চিওগুদ্ধির জন্ত কর্ণ করিবে এবং 

কানের আলোচনাও করিবে। চিত্তসুদ্ধি ছইয়া গেলে তোমার আণোচিত জ্ঞান 

তোমাকে পরমাননে স্থিতি দান করিবে-_-তখন আর কোন কর্দই থাকিবেনা।, 

. প্রশ্ন__ এই শ্রুতি যাহা করিতে বলিতেছেন তাছা সংক্ষেপে বলিলে ভাল 

্ছ। 



উত্তর-_শ্রবণ কর। জ্ঞানীর সাধনার কথ! ১ম মন্ত্রে বলা 7 নি 
জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত যিনি হন নাই-_ধাহার রাগ দ্বেষ এখনও যায় নাই, হাহ 
আদক্তি এখনও আছে তিনিই যাবজ্জীবন অর্থাৎ যহদিন না চিততগুদ্ধি হয় তত 

কম করিবেন দ্বিতীয় মন্ত্রে ইহ! বল! হইয়াছে । ধাহার ভোগাসাক্তি এখনও আছে 

তিনি সকাম কন্ত্ী তিনি দেব যাজী আর ধাহার ভোগের ইচ্ছ! নাই, .ধিনি ঈখরেন 

প্রসন্নত। লাভ মাত্রই প্রার্থনা করেন তিনি আত্মযাজী। সকাম কম্থ্ীর গতি 

পিতৃলোক আর নিফ্াম কশ্টীর গতি দেবলোক। সেই জন্য বল! হইয়াছে “কর্ণ 

পিভলোক:* আর প্ৰিছায়া দেবলোক£*। আরও বল! হইতেছে “না্বাজী 
শরেয়ান্ দেব্যাজিন$” আত্মঘাজী, দেবযাজী অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । | 

শতপথী শ্রুতি প্রমাণে বলা হয়--সর্বত্র পরমাত্ম ভাবনা পুরঃসরং নি 
কর্ধান্ৃতিষ্ঠন্ আত্মধাজী। কামনা পুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। 
তয়োর্শ্বধ্যে কতরঃ শ্রেয়ান্ ইতি বিচারে সতি আত্মঘাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয় কৃতঃ। 
অতোজ্ঞান পূর্বকং কর্ম দেবলোকম্ত ) কামন৷ পূর্ববকং তু পিতৃলে/কন্ত প্রাপক- 
মিত্যর্থঃ। ইহার অর্থ ১৩ শ্লেকের প্রশ্বোত্বরে বলা হইয়াছে । এবং রি 

পূর্বে ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে । | 
প্রশ্ন - ঈশ্তাবান্তোপনিষদের ১৮টি মন্ত্রে যাহা বল! হইয়াছে তাহ সংক্ষেপে 

একত্রে বল। 
উত্তর-_৯মন্ত্র-জ্ঞানী হইতে হইলে জগতকে ব্রহ্গরূপে দেখিতে হইবে। প্রার 

লোক অজ্ঞানী, কারণ ইহারা জগতটাকে ব্রহ্ম বলিয়৷ দেখিতে পারেন! । ইহাই 

তাহাদের অবিষ্ধা। ব্রদ্ধকে ব্রঙ্মভাবে ন! দেখিয়া জগৎ ভাবে দেখাই অবিস্তা । 
সর্বত্র আত্মভাবনা করিতে হইবে -_-এজন্য পুব্রৈষণা, লোকৈষণ| এবং শাম্ৈষগ! 

ত্যাগ করিতে হইবে । জগৎ চিন্ত। তাগ করিয়। ঈশ্বর চিন্ত। লইয়! নিরন্তর থাক । 

এই জন্ত আম্মাভ্যামী মোক্ষলাভ করেন। | 

২য় মন্ত্র__-মাত্মজ্ঞানে অসমর্থ সাধক নিষ্ষাম কর্ম করিয়াই এখানে বাচিতে 

চাহিবে। নিষ্ক।ম কর্মী ক্রমে ক্রমে ব্র্মলোক ভাগী হয়েন। | 

ওয় মন্ত্র_জ্ঞান পথ ও নিষ্ষাম কর্ধপথ ত্যাগ করিয়৷ যাহারা শাস্ত্র নি 

স্বভাবিক কর্ম লইয়া থকে অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম করেনা, যাহারা নুবিধাবাদী; 
তাহারা আত্ম।কে জানেনা বলিয়। আত্মঘাতী। ইহার! অজ্ঞানীদিগের নিজস্থ 

অনুর্যযলোকে গমন করে। সকাম কম্মী ও স্বাভাবিক কর্মকারী বাকি 
আত্মঘাতী । রে 



জম সন্ত্রে- দেখ।ন ৫ পৃথকৃভাবে খিগ্ভার সেবায় এক ফল হয় আর 

সেবায় অন্ত ফল হয়। অর্থাৎ কেবল কর্ম এবং কেবল দেবতা চিন্তা 

নর ফল পৃথক্ গৃথক্। 
১ মন্ত্র--দেবতা চিগ্তা ও শন্বমত কণ্ম এক সঙ্গে জঙুষ্ঠান কর তবেই 

জি করিয়া সমর হইতে পারিবে। 
১২ মন্ত্রে_-যাগারা পৃথকৃভাবে কার্যা ত্রদ্ধ ও প্রক্কাতির উপাসনা করে তাহাদের 

অন্তরে? দেখান হইণ অপভ্ভৃতি ও বিনাশ অপৃথকগ্াবে অর্থাৎ উভস্ত 

উপাসপন। করেন তিনি অমরত্র লাভ করেন। 

ভাপা জন্ত এই বেদের মন্ত্রগুলি একত্রে দেওয়। হইল । 

€ তৎসৎ 

অথ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ । 

গপূর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পৃর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 

পৃ্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 

গু শাস্তিঃ শান্তি: শান্তেঃ ॥ হরিঃ শু ॥ 

ঈশাবাত্ত মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন তাক্কেন তুপ্তীথা মা গৃধঃ কন্তসিদ্ধনমূ ॥১. .... 



শ্রীগীতা। 
জ্রীযুত্ত। রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

“মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্ময় ধামের পথ 

দেখাইয়! দিয় বলিতেছেন “তমেব বিদিস্বাংভিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্াতেষ্য়নায়” 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ উত্তেজন! বাঁকা প্রয়োগে 

শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজন! ও আআশ্বীসবাণীই শ্রীগীতায় 

বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধনা! এবং বিশ বংসরকালব্যাপী সীতা 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগব্ৎ্রুপা গু অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্বার! তিনি প্রতি- 

ল্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রঙ্টোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 

অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্যযস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 

এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 

অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীত৷ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি থণ্ডের মল্য 

বাধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩০ টাকা। 

উত্সব সম্পাঙ্গক শ্রীযুক্ত রাঁমদয়াল মজুমদার মহাশর প্রণীত 

অন্যান্থি গ্রন্থাবলী । 

গীতাপরিচয় তৃতীয় মংঙ্কারণ-__শ্রীভগবানের উত্তেজনা! ও আশ্বাসবামী 

প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস । গীতাপরিচন্র শ্রীগীতার 

অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাশ্বাদ্শ 

ন! করিয়া! থাকা ষায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাঙ্গ। বাধাই ১৪ আবীধা ১*। 
ভদ্রো_২য় সংকফষরণ” মহাভারতের স্থুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থধানি 

আধুনিক উপন্যাসের ছাচে লিখিত ভইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবান্ুরাগ কোন দোষ 

নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি হুন্দর 

রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে ভীবের পতন ও উখানের 

আলোচন এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে রথ, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাই উহা পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিতা ক্রিয়ার পক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর! নিঃসফোচে বলিতে পারি-_ মূল্য আবীধা ১ জানা 

বাধাই ১%* মাত্র । 

টৈকেয়ী--২য় সংসক্করণ-দোধী ব্যক্তি কিরূুপে অনুতাপ করিয়া পুনয়ার় 

ল্লিতগবানের চরণাশ্রারে পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখা ইবার জগ্ঠ গ্রন্থকার রামায়- 

ণের কৈকেরী চরিন্ত অবলম্বনে আলোক 9 আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের 
ক অভিনব আলেখ্য চিত করিয়াছেন মুল্য ॥* আন! মা । 



টপ উৎসবের বিজ্ঞাপন 

সাবিত্রী ও উপান! তত্ব--তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্ধিত। সুদৃশ্ত এবং 
. ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্বল্প জাগিবামাজ সতী 
. লাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বগেন। তাহার ত্যাগ, ল্যম, তিতিক্ষা এক 
. পুরুষকার যেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়৷ নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ- 
: গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিকাঁ ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর .ধে অনুপম: 
- অঙ্গরাগগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়মে. 
: দর্শন করিব! মাত্র কৃত-কৃতার্থ হুইয়। যাইবেন। অন্থুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
. স্বামী পবিক্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব।, 

_ মুল্য ॥* আনা মাত্র ৃ 

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন। তব” উৎসব প্রে প্রতি মাসে জাবি 
হইয়াছে, শীত্বই ুস্তকাঁকারে বাহির হইবে। 

_ শস্্রীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-_-এই পুস্তক নিত্য পাঠ করিয়। বাহির 

একর! গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২।০ টাক । অর্ঘ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৭০ ভাকমাগুল, 
-স্বতন্ত্র। পুস্তকথানি ১০০৭ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাধাই- 
গ্নের কাগজ, কাঁণি, কাপড় বো প্রভৃতি যাবতীয় উপার্দানগুলিই ছুর্ু্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়া বাধা সুতরাং যে মূল্য নির্ধা- 

_ র্িত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অমস্তোষের কারণ হইবে ন|। 
 ভগবঙ্চিন্তার দন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 

সংগ্রহ কর! হইয়াছে। ভ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্য নিত্য পাঠ স্তব স্ততি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। | 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছেণ মধ্যখণ্ডে বেদান্তের 
পরল -ব্য।ধয। রক্টোত্বরচ্ছলে সন্সিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্থাধ্ায় জন্ত : 

. শ্রীস্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গর 

. সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না । | 
মিয়লিখিত পুম্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। র 

শ্ীধুকধ জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ গ্রণীত (১) মধ্যলীলা-_১২,(২) উচ্ছাসাঃ ৮, আন! 
(৩) লঙ্ষীরাণী_-১1* ৫) লোকালোক--১২ (৫) আই্বিকম্-1%। 

8773795473 50৬1, ৫17",  ঘঞোা9 লস, 

চু18টড 078590 |) চ200775918 02190651 901)01808 2209 ম. 3. পা 

প্রি, “উৎ্সহ” আফিস,১৬২নং বহুবাজার ্বী)কলিকাতা। : 
_.... প্রীঘত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্ক্ষয ৮. 



আন্বান্র আন্ন্ু-ভুক্ষানন চছািভল ? 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাস্তিকচন্দ্র বস্থ এম-বি ও নৃপেন্দ্কুমার 

বস্তু এম-আর-এ- ৪১ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন 
' পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক গণিত ও সংশোধিত । 

শুভ্ভ রি াল্েম্স 

স্বাস্থাধন্ম গৃহ-পঞ্জিক টা 
চি প্রক্ষাশ্ণিভ বীর | 
এ সেই পঞ্জিক!, যাহার তুলনা নাই, যাচা না পড়িপে বর্ণনা ব রি বুঝান 

যায় না, গতবারে যাহা পড়িবার ভন্য বছ স্থলে কাড়াকাড়ি, ছুই এক স্থলে 

মারামারি পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে! এবার ত্রিশ হাল্গার ছাপা হইয়াছে । বঙ্গের 

সর্ববত্র--নহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রতাহ হুহু শবে বিক্রয় 

হইয়। যাইতেছে । 
বিজ্ঞাপনের ছুই চারিটি চটকদার মমুলি কথায় ইহার স্বরূপ বুঝ।ইতে যাওয়া 

বাতুলতা মাত্র । ইঞাতে আহীর-বিহার, আচাঁর-বান্ারের কথ। আছে, 

চাষাবাদের কথা আছে, পদ্মী-উন্নতির কথ! আছে, চিকিৎসার ' কথা আছে, 

ছাত্রদিগের অধায়ন ও চরিত্র গঠনের কথ! আছে, উপার্জনের সহজ উপায়-নিদদশ 

আছে, গো-পাপনের কথ। আছে এবং লক্ষ কাজের কথা আছে। পুস্তকথাঁনি 

আমুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়া াইবে। তারপর ভারত-পিশ্ুত স্ুপণ্ডিত 

জ্যোতিব্বিদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন-পঞ্জিকা ও শান্সান্থমোদিত 

বিধি ব্যবস্থার লাধারণের ন্ুবোধ্য করিয়া দেওয়া আছে। ইহা শুধু গৃহ-পঞ্জিকা 

নয়, গ.হস্ছে কল্য।শ-দীপিকা, জাতিন্র মুক্তিসাধিকগা! 
এবার পঞ্জিকা! আকারে অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে ও বনু নূতন বলয় ও ছবি 

সংযোজিত ভইঈয়াছে। গৃহস্থ একখানি কিনিয়া ঘরে রাখিয়া দলে অনেক 

“ অপবার, বপদ-আপদ, শোক-ছুঃখের হাত হইতে অব্যাতি পাইবেন। শীঘ্ত 

একখানি ক্রয় করুন। 

-'্ারিদ্রী-ব্যাধি প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে বহুল প্রচারের ভন্ত আথিক ক্ষত্তি - 

স্বীকার করিয়াও 'এ্রাই জম্ম স্ত স্ক্ট*স্পূর্ণ অসন্মুহন্য ভ্রীন্হে্ল . 
এবাল্স নসম্মাজ্র মুল্য ৫হকলিন্ডাত1 ও মস্ভন 

তনহল্লে ১ পীচি আনা ঘ্বার্খ্য কল্প হইক্রাছে ) ডাক মাগুল 
গ্রতিখানির-৩১ মাত্রা? ॥০ আনার ডাক টিকিট, পাঠাইলে একথান পাঠান হয়]. ও 

তিন খামির কম'কাহাকেও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। স্ব্থত্র স্সস্মোপ্য 
এজেণ্উ আবশ্যক |. 

.... স্বাস্থ্যধর্ম-সজ্ঘ | 
8০9 নহ আহার দ্্রীউ; কলিকাতা 



খানি নৃতন গ্রন্থঃ. 

অস্ঞল্রাগ্গা। 
বস্থচারিনী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মৃল্য ১৯ মাত্র ।. 

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভর! কবিতাগুচ্ছ।. কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের 
হৃদ আনন! ভরিয়া যাইবে । রচনায় ভাবের গাভীর, ও পৃবিযতা লক্ষ্য 
করিবার বিষয়]! 

হুন্দর পুরু চিকন কাগজে বড় বড় অক্ষরে শুন্দর কাঁলিতে ছাপ! ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
বম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে। 

বলগবাসী, বস্থুমতি, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারত বর্ষ, গরধাসী, বঙ্গবি্া 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ গ্রশংসিত। 

জীীন্রা্মরলীল।। মূল্য সি 
( আদিকাগ্ড ) 

তূমিক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত, এম, এ, বি, এল 
ব্দান্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 

অধ্যাত্ম রাায়ণ অবলম্বনে পদ্চে পয়ার ও ত্রিগর্দী ছন্দে লিখিত। ২২৭ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । নুন্দর বাধাই। সোনার জলে নাম লেখা । নি 

উপরোদ্ষ গ্রন্থ হুইখানি ১৬২ নং বন্বাদ্ধার স্্রীট উৎসব আপিলে প্রাপ্ধব্য )। 

গুীজ্ডক্রঙ্জ । 
2 অনবৈত মহাপ্রভূর বংশোত্তবা সাধনরত। ব্রন্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী 

প্রীত । মূল্য ১/* মাত্র । একথানি অপূর্ণ ভত্তিগ্রস্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক 
সংষষ, ত্যাগশ্বীকার ও বৈরাগ্য ' এবং সর্বোপরি জোষ্ঠভ্রাত। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। ম্ুন্দর বাধাই. 
কাগজ ও ছাপ1। সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। : .. 7. 

বঙ্গবামী, বন্ুমতী, সার্ডেন্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, টি নবি 
প্রভৃছ্ধি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 

শীস্রীনাম_রামায়ণ_কীর্ভনমূ্ ৷ ট 
দ্বিতীয় সংস্করণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ষুতী - 

পুস্তকে শ্রতগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্ভন-__সম্বন্ধে-ভিনন ভিন্ন. 
শান্তর হইতে খধি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য. 
পাঠ ও নিত্য কীর্তভনের জন্য ইহা ধির।চিত। 
:... মুল্য বীধাই ॥* আট আনা। . ... আবীধ! |* চারি আন! 



দ্বিতীয় সংস্করণ। 

মহাভারতের স্ভ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্র্থখানি আধুনিক উপন্তাসের 
ছাচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবান্থুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই 
বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহ! অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন) 
বিশেধতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উখান আলোচনা এতদুর চিত্বাঁকর্ষক 
হইক্লাছে যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উহা! এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং. 
সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহ রি 
নিঃসস্কোচে বলিতে পারি। র 

মূল্য বাধাই ১৪*। আবীধা মূল্য ১০ পাচসিকা 

দনিত্যসঙ্গী বা মনোনিরভি” | 
উত্তম বাঁধাই__মূল্য ১০ ম 

শ্রযু্ত রামদয়াল দেবশর্্দা ( মজুমদার ) প্রণীত। 
স্থবানাতাবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় ছিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই 

ইহার পরিচয় 

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আহ্িককৃত্য ১ম ভাগ । 
(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে ), ডবল ক্রাউন ১৬ গেজী, ৪০* পৃষ্ঠারও 

উপর। চতুর্দপ সংস্করণ । মূলা ১/০, বাধাই ২২। ভীপী খরচ।%*। 

আহ্িকরুত্য ২য় ভাগ। 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য 

বোর্ড বাধাই ১ ।  ভীগী খরচ।%০। 
প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়! হিন্দুর ধূ্মকর্ম্ের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে | 

 চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝ! যাইবে। 
সমস্ত মনত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীকা! ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে! 

গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমর “আহ্িক-কৃত্যের« এত 
ংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে মুদায় ছাঁপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 

গ্রন্থ হহঁয়া পড়ে। ডি 

প্রাপ্তি্থান_ ওল্রী। ল্রোজন্রগুন বন্য এম্ এ “কবির ভবন”, 
পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ, ২০৩১১ কণ ওয়ালিস ট, 
ও “শশু৩ন-ব” অক্ষিতন কলিকাতা | ৃ 



তি (উৎসবের বিজন) ।. 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ, উরসোসিয়েসন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত। 

স্ন্যক- কষিবিষযক মাসিকপত্র ইহার : মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
টি (শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মুল্য ৩২ টাক!। | ৰ 
.. এউদ্েম্ত £--সঠিক গাছ, সার, উৎকই্ বীজ কৃষিষস্ত্র ও কবিত্রস্থার্ি সরবরাহ ূ  
_ কির সাধারণকে প্রতারণার হস্ত.হুইতে রক্ষ! কর! । সরকারী ক্ৃষিক্ষেত্র সমু 
- বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
 হ্থপরিক্ষিত। ইংলগ্ড, আমেরিকা, জান্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, প্রভৃতি নান! 

_ দেশ হইতে. আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 

শীতকালের সজী ও ফুল বীজ-_-উৎক্ বাধা, ফুল ও গলকপি, 
 সালগম, বাঁট, গাজর প্রভৃতি বীন্ত একত্রে ৮ রফম নম বাক্স ১ প্রতি প্যাকেট 
.. 1* আনা, উত্কষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাধিনা, ডার্রাস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা! 

বাক্স একত্রে ১।০ প্রতি প্যাকেট ।০ আন|। মটর, মূলা, ফরাঁস দীণ, বেগুণ, 
'টমাটে! ও কপি প্রভৃতি শগ্য বীজের মুল্য -তাঁলিক] ও দেম্ববের ন্িয়মাধলীর জন্য 

 নিষ্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। 'বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ. লইয়া 
সময় নষ্ট,করিবেন না। 

কোন্ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জগ্ত সময় 
নিরূপণ পুস্তিক। আছে, দ্াম।* আনা মাত্র । সাড়ে গার আনার ডাক টিকিট 

 পাঠাইলে বিন! মাগুলে একথান! পুস্তিকা পাঠীন হয়। অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। 

ইপ্ডিয়ান ার্ডেনিং এনোদিয়েসন 
১৬২ নং বহুধাজার স্ত্রীট, টেলিগ্রাম “কৃষক” কলিকাতা! । 

 মাগ্ু ক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে । ' 
_ক্কিভভীম্স হও |: ৬. 

্ বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ 
রানের  ভান্তাবলম্থনে প্রশ্বোত্তরচ্ছলে । :.. 

চে দয়াল দেবশর্মা (দার) এম এ, 
| আলোচিত ।,. রি 

কাগজে বাধাই মূল্য ১/০ . ... 

'জিপনদাতাকে পত্রলিখিবার সময় অন্ুগ্রহপুর্ববক “উৎসবের” নামউ ল্লেখ করিবেন। 



সবের বিজ্ঞাপন . 

 শ্রণীত ১ম ঘটক বস । বাহির হইতে আরও ২ মাদ লাগিবে। ২য় এবং 

ও, টক বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। বাহার! সম্পূর্ণ গীতা ক্রয় করিতে ইচ্ছা 
করিবেন তাহার! উপস্থিত ২য় এবং ৩য় ষটক লইতে পারেন। ১ম ঘটকের 

জন্ত তাহাদের নাম লেখ! থাকিবে। বাহির হইলেই আমর! সংবাদ দিক ডি পি 

ডাকে পাঠাইব। 

মতা পরিচয়। 
ভূতীয় সংস্করণ বাহির হইযাঁছে |). 

গীত! পাঠের পূর্বে ইহ! অবশ্ত পাঠ্য । মুল্য আধা ১/* বাবাই ১৪৯ । 

রীযোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ 
“উত্দবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে ৯০০ পৃষ্ঠা বাহির 

হইয়! গিয়াছে । স্থিতি প্রকরণ চলিতেছে । পৌষ মাস হইতে উহা 
পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইবে । যাহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছা! 
করিবেন আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত 
ঝরিয়! লইব.। 

1 নি নী সিনা . 

. কাধ্যাধ্যক্ষ। ... 

101.61. 
বিজ্ঞাপনদাতাকে পন লিখিবার সময়. অন্গরতপর্কাক “উৎসবের নাম উল্লেখ, করিবেন।.... 



৮ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 

বিজ্ঞাপন | 
পুজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলী কি ভাষা 

গৌরবে, কি ভাবের গান্থীর্ষ্য, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্বত্র 
সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। | .. 

প্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী ৷ 
১। গীতা প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ]  বীধাই 85 
২। * দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] ৪1০ 
৩। * তৃতীয় টক দ্বিতীয় সংস্করণ ] রী 81+ 
৪| গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাধাই ১৪০ আবীধা ১০ 
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পুর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 

হইয়াছে । মুল্য আবীধা ২২, বাধাই ২॥০ টাকা । টি 
৬1 কৈকেরী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি-বীধাই মূল্য ১/০ আন 
৮। ভদ্রা বাধাই ১৪০ ' আবীধা ১০ 
৯। মাগু.ক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবীধা ১৯ 

১৯ | বিচার চন্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মুল্য-_ 
২॥* আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২. 

১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংহ্করণ . ॥* 
১২। শ্রীঞ্রীনাম রামায়ণ কীর্ভনম্ | বাঁধাই ॥০ আবীধা ।* 

ন্বঙ্গীন্ন জ্রাহ্দন্বিন্বভি ॥ 
অর্থাৎ__ব্গদেশীর় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথ! সম্বন্থে অবশ্ত-জ্ঞাতব্য 

বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুল্য দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা 

অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয় ক্ষতি করেন। খামের 

মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান 'হয়। দশ বা ততোধিক 
লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিষ্থান ডাক্তার শ্রীবটকুষং 
গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন 
পোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার উৎসব কার্ধ্যালয়। 



| পি জুতার । 1) 

১৬৬ নং-বহুবাজার স্্রীট | 
| কলিকাতা! । 

:5একমাত্ ত্র গিনি সোনার গহনা সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বালা! ও 

নু নেকলেস ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের গহনা: টু 

: পান মরা হয় না। | বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ স্মৃতিরত্ব প্রীত | 

_ বিংশতি সংস্করণ “হিন্দু-সৎকর্মমালা” | 
্ ছুই সহম্সাধিক পৃষ্ঠা । ১২ খণ্ড ২॥০ প্রতি খণ্ড ।০। . যথাস্থানে সিবেশি 

টীকা টাঞ্সনী বিস্তৃত ব্যবস্থা ও অন্ুবাদাদি এবং যেমন করিয়৷ কাধ্য করিতে হয় 

তাহার প্রণালী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বিন। উপদেশে কর্ম করাযায়।, ৩ মে রঃ 

১ হর্ন, ভ্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, নিত্য কাম্য পুজাদি | ২ য়ে, সাবাস: তব, টু 

...শিবরাত স্স্ায়নাদি । ৩ রে, শ্রাদ্ধকাও, গয়াক্কত্ ফর্দাদি। ৪ খে, অশৌচ/? 

এশপিগাদি। ৫ মে, সব্যবস্থা বিবাহ, স্রীগমনাদি । ৬ ষ্ঠে, যাবতীয় প্রা়প্চির১ 

ববিস্ৃত কালীপুজাদি। ৭ মে, হুর্গোৎসব, কার্তিক, জগদ্ধাত্রী পৃঁজাদি। ৮৯ সি: 

ঢ হোমকাণ্ড, সংস্কারাদি। শেষ তিন খণ্ডে, ব্রত প্রতিষ্ঠ।, সানুবাদব্রতকথ: ক 

পুজি. ও বাস্তযাগ, পুক্করণী, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্টা, বৃযোৎসর্গ, দীক্ষাদি রর 

; শগ্াস্থুবাদ ও পুজাসহ রেবাখন্তীয় সত্যনারায়ণ ও স্থুবচনী ৮১০ সী হজ রা 

নিক ৮১০ । সটীক বিরাট পর্ব 1/*। সানুবাদ চণ্তী1/০ 1... 

এ কলিকাতা, পোঃ বরাহনগর, মহেশ লাইব্রেরীতে ও উৎসব অফিসে প্রাপ্য 

পুরাতন : “উৎসবের” মূল্য হাস । 
্ ২১ উৎসব” প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল, সস ২৩২৩ 

লাল পরা দি ছি 

হি? 
০০ সি পির ১ ডি ক এত কাছ ক হা বি: টা টি, ই ই হল 



২1 পউত্মবের বাধিকসু মা হর রর া সর্কারেই ভাঃ মাঃ রর টাক: 
, গ্রতিসংখ্যার মুল্য 14 আনা । নমুনার অন্য 19০ রা জাকুটিকিট পাঠাই, 
হুয়। অগ্রিন মূল্য ব্যতীত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা রা হয় ন1। বৈশাখ মাস হইতে 
 ইচত্ত মাস পথ্যস্ত বর্ষ গণনা করা হয়। - 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন1 হইলে প্রতিমাসের প্রথম সম্তাহে উৎসব 
গ্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব শন! পাওয়ার সংবাদ” না দিলে 
বিনামুল্যে “উৎসব” দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা! রক্ষা 

ৃ তে আমর! সক্ষম হইব ন। | 

৩7 “উৎসব সন্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে প্রল্লাই- 
. কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হুইবে। নতুব! পত্রের 
 ভত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না । 
"৪1 “উৎসবের” জন্ত চিঠিপত্র,টাকাকড়ি প্রভৃতি ব্ব্গান্খ্যাপ্যক্ক এই নামে 

_পাঠাইতে হইবে। _লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। 
81 “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার-_ মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২ অর্ধ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
এসিকি পৃষ্ঠা ২২ টাকা । কভারের সূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
1 ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উচ্থার ভ্বক্জ্কে্চ স্সুগুন্য অর্ডারের 
সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান ছুইবে না। 

| __॥  শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । অবৈতনিক কাধ্যাধ্যক্ষ-_| শ্ীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত 

লা জান স-্নল্ল মর 1 
- 

লীত্ত। স্প্সন্নযিস্ল 
| বাহির হইয়াছে । 

দ্বিতীয় সংস্করণ 

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্মস্পর্শী 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুলি 
বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভারে | 
পর্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রস্থকার 
ভাবের উচ্ছণাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগ্ুলি 
চির নবীন করিয়া আকিয়াছেন। | এ 

মূল্য আ্বাধা ২২ বাধাই-_২॥০ | 



ছিঃ উল /ফািক সহ | 
এত সী আস ৮" সত শা 

ছে নী... 2৩ 

কলি ৪১ ৃ 

মাসিক পত্র ও সমালোচন। 

বাধষিক মুল্য ৩. তিন টাকা । 

সম্পাদক__উনরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 

সহকারী সম্পাদক--ভ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ ! 

সূচীপত্র । 
১1 অপেক্ষা ৪০১ ৫। শ্ীরুষ্ণের বেণু ৪১৭. 
২। তীব্র ইচ্ছা / ৪০২ ৬। পরকাল | ৪২৩ 

৩. চিস্তাকার্ম্য বিনাশিণী ৪০৫ ৭1 শোক জয়ের উপায় 8২৪ ও 

৪। অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেমী ৮। শিবরাত্রি ও শিবপূজা ৪৪. 
( পুর্বান্বৃত্তি) ৪০৮ ৯। যোগবাশিষ্ঠ ৯০১. 

৪১55 

ই খত 

কলিকাতা ১৬২নং বনুবাজার স্ট্রীট, 

*উৎসব” কার্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চারানাডা কর্ক রি 

প্রকাশিত ও পু 

 ৯৬২নং বহবাজার স্ট্রাট, কলিকাতা, শ্রীরাম ৫ প্রেসে” 

২. .... জীসারদা প্রসাদ মণ্ডল ঘারা মুক্রিত। 



দা শ্রীযুক্ত রায় বাঁহাহুর ফালীচরণ গ্লেন ধর্মমভূষণ বি, এল প্রশনীত | 

১। হিন্দুর উপাসনাতত্ত। 
১ম ভাগ-ছ্বিতীয় সংস্করণ? .  :& 

“ঈশ্বরের শ্বরীপ” মূল্য ।* আন। 

২য় ভাগ “জীশ্বরের উপাসন1” মূল্য ।* আনা । 
এই ছুই থানি পুস্তকের সমালোচন! “উৎসবে” এবং অন্তান্ত সংবাদ 

পত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত । ইছাতে_ সাধ্য, সাধক এবং সাধন! সম্বন্ধে 

বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে । 

২ । ন্নিন্পন্ব। শিবা । 
ছিন্দু সমাজে বিধবা! বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি না তদ্বিষয়ে বেদাদি 

শশা সাহার্য্যে তত্বের মহত আলোচন! করা হইয়াছে । মূল্য %* আন । 

টি প্রাপ্তিস্তান--*শউতসব* আফিস। 

_ ভাই ও ভগিনী। 
উপন্যাস 

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

আজকাল উপন্তাস বন্তার স্রোতে যে ভাবে নর নারীকে ভাঁসাইয়! লইয়া 

যাইতেছে তাহ! কাহাকেও বলিয়। দিতে হইবে না। মনুষ্য জীবনের উন্নতির 

প্রধান সম্বল,"সংযম” । বিনা “সংযমে” নিজের ব। জগতের উন্নতি সাধন কখন 

হয় নাই, হইবেওনা। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই ভোগেচ্ছা 
প্রাকৃতিক নিয়ম | কিন্তু শ্রীভগবানের আজ্ঞা “তয়োন” বশমাগচ্ছেৎ” এখানে 

সংবত হইতেই বলিতেছেন । গ্রন্থকার উপন্তাস ছলে ইহারই ন্ন্দর এবং বিস্তৃত 

. ব্যাখ্যা করিয়াছেন । উপন্স উগ্ভানের ইহ! একটা শ্রেষ্ঠ কুম্তুম বলিলেও 

| অত্যুক্তি হয়না । আত্ম কল্যাণপ্রার্থা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ 

করিবেন বলিয়াই আশা করি। ইহা বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ এবং 

বৃদ্ধা সকলের স্ুখপাঠ্য। হুন্দর গ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা ৯০ পৃষ্ঠায় বীধাই। 
মূলা ॥* আট আন! । রঃ 

প্রাপ্ডিত্হান-_ 

“উৎসব” আফিস। 
উহার তি 



স্লাজ্ব্লাষাাগ় স্মঃ। 

অদ্যৈৰ কুরু যচ্ছেয়ে বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি। 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্ধ্যয়ে ॥ 

শা বর্ষ পৌষ, ১৩৩২ সাল। ৯ম সংখ্যা 

অপেক্ষা । 

অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায় কল্পনার সাথে 

নিরজনে গাঁথি মালা) প্রীতিমুগ্ধ চেয়ে চেয়ে, 

স্বপ্নাবেশে ভোর, সাজাইয়! অর্থযডাল৷ মোর; 

দীর্ঘ দিন রাত্র ব্যাপী বংশী আলাপনে ছেয়ে 
রাখিয়াছি স্থুরে বুনি , অপেক্গা-বাপর খানি। 

থসাইয়! বৃন্তদল ফুলে ফুলে বিরচিয়। 

কল্পনার কোমল আসন ; পথ পিত্ত করি, 

কত সঞ্চিত গেপন অশ্রু চন্দনে গুলিয়। 

ছিটায়েছি তারে "্মরি ; আমিবে এ পথে বলি 

কেষেন আমার আছে; তারে চাহি গে'ছে বেলা , 

০ আজ অন্তিম নিশ্বাস বয় পরিচয় চায় 

পেয়েছ কি তারে ? আত্মভোল! ওরে ও পথিক! 

গুধুই কি হাসি অশ্রু সাথে করেছিস্ খেলা ? 
সংসারে স্থদুর করি, রেখেছিলি দীর্ঘ পর্যটন 

কার আশ! আস্বাদের তরে কাটাইয়৷ বেল! ? 



নত ্ উুব | 

মন্দীভূত জীঝুনর শো, ভাটা প পড়ে আসে 
নিভ.নিভ আরতির দীপ দেবতার দ্বারে? 
শঙ্খ ঘণ্টা! ক্ষীণ হয়ে কল্লোলে কল্লোলে ভ।সে 

সুদুরের ডাক জানাইয়! মিশে পর পারে। 

শ্রান্ত প্রাণে রচে মায়! বিচিত্র স্বপন ছায় 

ক্ষীণ হয়ে আসে দিবালোক, নাহি যায় শোনা 

দৃব শ্রুত সঙ্গীতের বাণী অস্ফুট আলাপ 

ওপারের তরি খানি দূরে করে আন। গোনা । 

হয়ত এখনি ঘুমে শ্রান্ত আখি যাবে মুদি; 
কল্পনার মাঝে, চিরতরে মুছায়ে স্বপন । 

যে দীপ জলিয়াছিল দেব গৃহে সন্ধা! লাগি 
নিশ। শেষে , তার নিশ। হবে নাকি অবসান? 

অন্তরের জাগরণ, জাগাইয়৷ যদি ঘুমে ; 

ব্র্থ নহে জীবনের হাসি কান] আয়োজন । 

টুটে যাবে নিরাশার বিফলতা! সাধনার , 

পল দরখনে মোর, হবে সব সমাপন ॥ 

শ্রীমতি মুণালিণী দেবী। 

তীব্র ইচ্ছা । 
| আীতগবানের নিকটে কপাভিক্ষা করিতে করিতে তীব্র ইচ্ছ৷ জাগ্নাও-_যাহ! 

ও পাইবেই। ভাল করিয়া দেখ বুঝিবে যেখানে তীব্র ইচ্ছা না জাগিয়াছে 

সেখাঙ্গেক্কুম্ম ছরাচারত্ব থাকিবেই । যেখানে আদি সাধন বীজ-_তীব্র ইচ্ছ! নাই 

সেখানে আঞ্জ বেশ হইল কাল ভাল হইল না এইরূপ কন্দম শিথিলতা 
থাকিবেই; সেখানে এবাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা ন। কৃতং ময়" ধন যাহা 

প্রতিজ্ঞ! করি কর্মে তাহ। করি না এই কর্ম হুরাচার্ত্ব থাকিরেই। তাই বল! 

হইতেছে তীব্র ইচ্ছ! জাগাও। কিন্ত সেই শ্ীতরধে লুষ্টিত হইতে হইতে রুপা- 



ভীত ই । | জি ৪০5 

তিক্ষ। চাই। শ্রীতগবানকে বাদ দিয় কাহারও কোন বাসনা শুভ ফল প্রদান 
করে না। " 

" তীব্র ইচ্ছ। ত মনে করিলে সকলে জাগাইতে পারে। সংশয় শুন্য হইয়! 
বিচার কর আমার শ্রেয়; কি। শ্রেয়টি যখন নিশ্চয় করিলে তখন মনের মধ্যে 

ঘৃ়ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রত্যহ অলোচন। কর যাহ! শ্রেয় বলিয়! নিশ্চয় করিলাম-_ 

গুরু ও বেদান্ত বাক্য যে শ্রেয় অবলম্বন করিতে বলিতেছেন--এই শ্রেয় পথে 
আমি চলিবই। শ্রেয় পথে বহু বিদ্ন ত আসিবেই। আমি কোন বিজ্পই 
মনিব না। আমার যা হয় হউক আমি শ্রের পথে চলিবই; প্রাণপণ. করিব 
বিশ্ন সরাইতে। বিদ্ব নিশ্চয়ই দূর হইবে। মানুষ না পারে কি? আমি মরিব 
তথাপি খাষি প্রদর্শিত পথ কিছুতেই ছাড়িব না। 

এই ভাবে চিন্তা কর। যতদিন না প্রাণ জাগিয়া উঠে ততদিন প্রথমে তীক্ 

ভাবে ইচ্ছাই জাগাও। পরে কর্ধে লাগিয়া পড়। মানুষের অসাধ্য কোন, 

কিছুকি আছে? হইতেই হইবে । ধাহার! যাহার জন্ত তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়া- 

ছেন তাহারা তাহাই লাভ করিয়া ধন্ত হইয়! গিয়াছেন জগৎকেও ধন্ত করিয়া 

গিয়াছেন। তীব্র ইচ্ছা করিয়া বৃহস্পতিদেব দেবগুরু হইয়াছেন, বশিষ্ঠদ্দেব' 

জগতের জ্ঞানগুরু হইয়াছেন, ঞ্ব শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াছেন, রতবাকর: 

বান্মীকি হইয়াছেন, অহুল্যা প্রাতঃস্মরণীয়৷ হইয়াছেন । আমি পারিব ন! কেন £. 

নিশ্চয়ই পারিব। নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্তব্য বস্ত মিলিবে। 

এখন দেখি এস তীব্র ইচ্ছা কোন্ বস্ব লাভের জন্ত জাগাইতে হইবে। গুর 

ও বেদান্ত সমস্বরে বলিতেছেন পাইবার বস্ত একটিই আছে। শ্রীগীত সেই 

সরে স্থুর মিলাইয়া বলিতেছেন “্যংলন্ধ। চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং 'ততঃ*-- 
যাহা লাভ .করিলে অন্ত সমস্ত লাভ তুচ্ছ হইয়! যাইবে- যাহ! লাভ করিলে 

মহাগ্রলয়ও আমাকে ব্যথা দিতে পারিবে না তাহাই 'আমার প্রাপ্তব্য বত? 

যাহ। পাইলে আমি আর কখন তাহ হারাইব না, যাহা পাইলে আমি অনস্তকা 

ধরিয়। নিশ্চিন্ত হইয়! যাইব, জুড়াইয়! যাইব, কোন ভাবনা থাকিবে না, কোখ| 

অভাব থাকিবে না, কোথাও ছুটাছুটি থাকিবে না, কোন কিছুর জট উদ্বেগ 

থাকিবে না, কোন কিছু ভয় থাকিবে না, আমি সদা সর্ধদ। পূর্ণ হইয়। থাকিব। 

ভরিত হইঞ্প$ যাইব-_যাহ। পাইলে আমার সর্বদা পূর্ণাবস্থ। থাকিবে, ভরিত হওয় 

হইবে তাহাই আমার প্রাপুব্য বস্ত। 
আমাকে পূর্ণ-করে এমন বস্তুটি কি?.আমাকে নিরন্তর ভরিত করিয়া! রাখে 



৪৩৪১৫ উৎগব। : 

এমন বস্তুটি কি? একবার পাঁই একবার হারাই এমনটি আমি চাই না। চাই 
আমি ভরিত হইয়া চিরতরে স্থিতি । 

গুরু ও বেদান্ত বলিতেছেন আমার হ্বরূপটিই আমার পাইবার বস্ত। স্বরূপ 

বিশ্রাস্তই চির বিশ্রান্তি--চিরস্থিতি। আমার স্বরূপটি আমি চাই । হবরূপ ভিন্ন 

অন্ত যাহা কিছু তাহাই ক্ষণে আসে, ক্ষণে যায়, তাহাই আগমাপায়ী, তাঙ্থাই 
আগ্যন্তবন্ত__তাহাই আমন্থার অযোগ্য । 

সকল বস্তর স্বরূপই বদ্ধ, পরমা তমা, ভগবান। আমার স্বরূপ ব্রহ্ধ পরমাত্মা 

ভগবান্। আমি চৈতন্ত, আর মামার স্বরূপ-_ পূর্ণ চৈতন্ত, অখণ্ড চৈতন্য, 

ভরিত চৈতন্য | 

আমি কি ইহা আমিজানিবই। আমির স্বরূপই যে ব্রহ্ম পরমাত্বা ভগবান 

ইহা আমি জানিবই। গুরু এই কথাই বলিতেছেন, বেদান্ত ইহাই বলিতেছেন, 

সর্বশান্ত্র ইহাই বলিতেছেন, সকল সাধু ইস্াই বলিতেছেন । 
আমি কে কিরূপে জানিব, আমি কে কিরূপে পাইব, আব্মসাক্ষাৎকার 

কিরূপে লন্ভিন--ইহাই আমার তীব্র ইচ্ছার বিষয়। 

,” অন্তকে বুঝাইতে পারি আর ন পারি “আমি আছি” একথা আমি জানি। 

আমি 'আছি* সকল আমির এই "আছির” অনুভব আছে। অন্ত কিছুর অনুভব 

এই পলাগি আছির” অনুভবের মত নিশ্চিত অনুভব নহে । এই অনুভবটিকে 

তিন্ি করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার ল।ভ করিতে হইবে । 
আত্ম! ভিন্ন যাহা কিছু তাহ! ত্যাগ করিতে হইবে। আত্ম ভিন্ন যাহ! কিছু 

তাহ! আমি লইয়া আছি কিন! তাহ! নিরন্তর বিচার করিতে হইবে। বিচার 

করিলেই দেখ| যায় মাহা দেখি যাহ! শুনি যাহা অনুভব করি সকলই অনাত্ব! | 

এই সমস্ত দেখ! শুন! অনুভব করায় আর কাজ নাই। তথাপি দেহ ওমন কত 

বই ন! ' উপস্থিত করিতেছে--এ সকলে আর প্রয়োজন নাই। একমাত্র 

চৈতন্তেই প্রয়োজন । সেই টৈতন্ত আমি, সেই চৈতগ্ত শ্রী্গবান্। আমি অজ্ঞানে 
*আপনাকে খণ্ড মনে করি এই জন্ অথগণ্ডের শরণে আসিয় প্রার্থনা! করি প্রভু! 

তূমি ত সর্ব আমার সঙ্গে আছ, এখন আমি যাহাতে তোমার সঙ্গে থাকি তাই 
তুমি করিয! দাও । তোমায় লইয়া,তোম।র শ্মরিয়া, আম।র সকল বৈদিক ও লৌকিক 

কর্মহউক। ইহাই নিষ্ষাম কর্ম । তোমায় লইয় সর্ব প্রকার কার্য কর|__ইহাও 

অভ্যাসেই হয়। ইহা ত প্রথমে বিশ্বাস করিতে হইবে তৎপরে শ্ররিয়া খ্রিয়া 

সকল কার্ধা করিতে হইবে। ইহা ভুলিও না। ইহাই প্রথম সাধন! আর 
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কাহাকেও সঙ্গে লইয়া স্নান, আহার, ভ্রমণ, কথা কওয়া, নিদ্রা যাওয়া, বিশ্রাম করা 
এ সব করিলে চলিবে না। খণ্ড আমি-কে. অনুভব করিতে করিতে অখণ্ড, বড় 

আমি কে স্মরণ করিতে হইবে, তীহর কাছে প্রার্থন৷ করিতে হইবে, তাহার 

কাছে হঃখ জানাইতে হইবে, ছঃখের প্রতীকার প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্বদা 

তাহাকে জানাইতে হইবে অনাত্মা কেন কিছুই আমি চাইনা । কেনন! তুমি 
ভিন্ন সমস্তই দোষ ছুষ্ট। এই ভাবে বৈরাগ্যের সঙ্গে আস্মান়্ দৃষ্টি রাখিতে 

হইবে। ইহাতে একদিকে বৈরাগ্োর সাধন! চলিতে থাকিনে, অন্যদিকে আত্মার 

দিকেও নঞ্জর রাখ! চলিবে । এইটি মনে রাখিয়া গুপ্ত কর, রাম রাম কর, বা ছৃর্গা 
দুর্গ কর। সর্বদ কর। 

আমি আছি যেমন সত্য, ভগবান আছেন সেইরূপ সত্য। আমার মধ্যে 
ভগবান্ আছেন সাই বলেন কিন্তু ভগবানের মধো আমি আছি--কয় জন অভ্যাস 
করেন? সর্বব্যাপী ভগনাণ্ আমাকে লইয়া সর্বব্যাপী, আমাকেও দেখিয়া সর্ব 

্ষ্টা । আমার আমি, আমার মধো যাহা কিছু আসিতেছে, ভাসিডেছে, হইতেছে 

সবই জানিতেছেন । যিনি সকল বাক্যে, সকল কার্য, কল ভামনাতে এই দ্রষ্টার 

উপর লক্ষা রাখিতে পারেন তিনি ভগবানকে লাভ করিতে পারেন--যেমন ভাবে 

চান, তেমন ভাবেই পান 1. আমার মধ্যে থাকিয়া যিনি 'আামার ভাব সমস্ত 

জানিতেছেন, তাহাকেই যিনি ইষ্ট, গুরু, মন্ত্র সব বলিতে পারেন তীহারই সব হয়। 

“আত্মাত্বং গিরিজা মতি,” “আত্মা এবাসি মাতঃ৮” ইহাই মূল সাধনা । তীব্র ছা 

ইাকে পাইবার জন্ত, ইহ!কে লইয়া সর্ব থখ।কিবার জন্য | 

*-পোস্প শশ শশা 

“চিন্তাকার্যয বিনাশিনী” 
ঘানুষকে শিখাইবার জ্ন্ঠ শ্রীভগবান্ এই জগতে আসেন, আর মানুষের 

মত তাৰও দেখান। স্মুদ্রের পরপারে রাবণ অগপহ্ৃতা সীতা । কিন্তু এই 

ভীম দর্শন সাগর পার হইব কিরপে? এই মহোম্নত তরঙ্গাকুল, এই অগাধ 

গগন[কার এই ভীম নক্রতুয়ঙ্কর সাগর পার হইবে কে? ৭সমুদ্রং মনসা স্বৃত্া 
মীদতীব মনো মম” ভগবান্ বলিতেছেন মনে মনে এই সমুদ্র শ্মরণ করিয়াও 
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আমার মন শিথিল হইয়! যাইতেছে__নক্রঝধাকীর্ণ শত যোজন সমুদ্র কিরূপে 

লঙ্ঘন করিব--কিরূপে রিপু হনন করিব--কিরূপে জানক্ীকে দেখিব ? ভগবানের 

নৈরাস্ঠ দেখিয়া সখ। বলিলেন *চিস্তাং তাজ বধুশ্রেষ্ঠ চিস্তা কার্য বিনাশিনী” 
সখ|! চিন্তা ত্যাগ কর--চিন্ত| কার্য্য নষ্ট করে। একট মমস্ত মহাবলশালী সৈন্ঠ 
তোমার জন্ত মরিতেও গ্রস্তত, অগ্রিতে গ্রবেশ করিতেও ইহারা ভয় পাইবে 

না। “সমুদ্র তরণে বুদ্ধিং কুরুঘ প্রথমং ততঃ” প্রথমেই সমুদ্র পার হইতেই 
হইবে এই বুদ্ধি দৃঢ় কর! চাই। পার হইতেই হইবে দৃঢ় নিশ্চয় হইল। আলল্ত 

জড়তা কাটিয়া গেল। ভগবান্ তখন উৎসাহে বলিলেন প্যেন কেন 
প্রকারেণ লঙ্ঘায়ামো মহার্ণঝম্” যে কোন ্রকারে হউক এই মহাসমুদ্র লঙ্ঘন 

করিবই । উদ্দোশ্ত সিদ্ধি, দৃঢ় নিশ্চয়ের উপর নির্ভর করে। যে কোন রূপে 

পার হইতেই হইবে--এই দৃঢ় সঙ্গল্ল যখন জাগিল--তখন ভগবান্ বলিতেছেন দেব 
দানবের ছুঃসাধাও যর্দ হয় তথাপি করিবই--তুমি বল যেখানে সীতা আছেন 

তাহার স্বরূপ কি? করিবই যখন ঠিক হয়া গেল তখন করিতে গেলে কোন্ 

বিপ্ন আসিবে তাহার কথাও ভাবিতে হইবে । যতই দুগ্ধর হউক করিতেই 

হইবে। 

মানুষ ত শ্রীতগবানের আচরণ দেখিয়াই শিখিবে। মানুষের দুর্বল চিত্তকে 

জাগাইবার জন্তই ত ভগবাঁন্ মানুষের মত হইয়া পথ দেখায়! দিয়াছেন । বিষম 

সঙ্কট কালেও মোহে অভিভূত হওয়ায় কোন্ ফল? কীবের মত থাকা কোন 

কালেই মানুষের উচিত নহে । 'আঁপন'কে মানুষ বিয়া মুদি বল তবে তুমি 
কেন কালে ক্লীব ভাব পাইবার যোগা নও । উঠ ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ 

কর। চেষ্টা কর--না পার মর তাহাতেই বাক্ষতিকি? কিন্তু চেষ্টা ত্যাগ 
করিও ন।। শুধু কি ফলাফল টিস্তাই করিবে? হোমার চিন্তাত তোমার 

দুর্বল হৃদয়ের নৈরাগ্ত উদগার মাত্র । তোমার অতিচিস্তাই ত তোমার সকল 
কার্ধ্য নষ্ট করে ইহ! কি দেখিবে না? 

সত্যই সম্ুথে সংমার সমুদ্র--উত্তাল বিগ্ন তরঙ্গ তুলিয় নৃত্য করিতেছে। 

বিদ্বতরগ্গের বিধাম নাই । !কস্ত আামি পার হইবই এই দৃঢ় সন্কন্ন গথমে জাগাও। 
দেখিবে দেবতা তোমার সহাক্স হইবেন, তুমি কুল পাইবেই। 

তোমার অবস্থা বিচার করিয়া দেখ দেখি? সম্মুখে ব্যাত্তীর মত কে তোমায় 

লক্ষ্য করিতেছে? জরা ব্যাত্বীব পুরতস্তর্জয়স্ত্যবতিষ্ঠতে। মৃতঃ সহৈব যাত্যেষ 

সময়ং সম্প্রতীক্ষতে” এই তোমার জরা - ব্যাম্্রীর মত গর্জিয়া গর্জিয়। তোমার 
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অগ্রে অবস্থিত _ইহ! তোমাকে গ্রাম করিবে-_-তোমার মুত আনিয়! দ্রিবে-- 

কেবল সময়ের অপেক্ষা ফরিতেছে। জাগ--আর সময়ত নাই। উঠ-__সংসার 

সমুদ্র পার হইবার বহু উপায় আছে। 

নিজের মনের সংবাদ লও দেখি--দেখ কি পাও? কেবল চিস্তা_ কেবল 

অনন্বন্ধ প্রলাপ। এই চিস্তার বিব্ষ্ট ত তোমায় কোন কিছুতে স্থির হইতে দেয় 

না। তাড়াও- তোমার মন হইতে এই অনসম্বন্ধ প্রলাপ, এই ছুশ্চিস্তা । 

এই সমস্ত অবুদ্ধি পূর্ববক চিন্তা তোমার পৃর্ববকৃত দুক্ষন্মের ফণ। বুদ্ধি পূর্বক 

ভগবৎ সম্বন্ধ শুন্ত চিন্তাত ত্যাগ করিবেই-_অবুদ্ধি পৃর্বক চিগ্তাও তোমাকে ত্যাগ 

করিতে হইবে । ইহা! যখন পারিবে তখন তোম।র সংসার সমুদ্র উল্লজ্বিত হইয়। 

যাইবে, তোমার চিত্ত স্থির হইয়া তোমার হৃদয়ের অধীশ্বরে ডুবিয়। যাবে । 
বেশ করিয়। দেখ তোমার সাধন ভজনের, তোমার সর্বদ| নাম করার, তোম|র 

ঈশ্বরে একাগ্র হওয়ার প্রধান ধিত্ব এই সব চিন্ত|! কি না। 
কিনধূপে সব চিন্ত! ছাড়িয়া ঈশ্বর চিন্তায় ডুবিয়া থাক] ধায় জান? বঞ্িতেন্ছ 

শ্রবণ কর। 

শাস্ত্রের অতি সত্য উপদেশ--বহু সাধকের পরীক্ষিত সত্য হইতেছে “আর 
সময় নাই_-আ।র কি চিন্তা করিবে” ইহা দৃঢ় ভাবে মনে আনিয়। প্রার্থনা করিতে 

করিতে নাম করা, বা বিচার কর! | জরার চিহ্ন দেখ! গিয়াছে, মৃতুত আসিয়! 

পড়িল-_-আর ত সময় নাই--আর চিস্তা করিবার অনসর নাই। সর্বাপেক্ষা 

সহজ য। সধনা তাই কর। মৃত্যু অতিক্রম করিবার বু পন্থা শাস্ত্র দেখাইয়াছেন। 

“ঈশাবাস্ত মিদং সর্ববং” হইয়াও ত হইল না-_পপ্রকৃতের্ডিরমাত্মানং বিচারয় সদ 

হনঘ” বলিয়। আমি আম্মাই, আমি দেহ নই, আমি মন নই-_ইহাঁওত ইইলন| | 

প্দ্রবোম ধ্যে গ্রাণমাবেশ্ত সম)কৃ” ও হইল, রূপের ধ্যান, গুণের কীর্তন, ম্বরূপের 

ধ্যান__ইহাও ত পারিলেনা। তথাপি তোমার হইবে-যদি সর্বদা 

নাম কর- খ্বাসে শ্বাসে নাম কর, সপ্ত আবরণ হৃদয়ে ভাবিয়া ্গ্যোতির 

মধ্যে নাম কর। আর সময় নই, সময় নাই বলিয়া অন্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়। 

প্রার্থনা করিতে করিতে নাম কর-ক্ষমা কর, উদ্ধার কর বলিয় 

প্রণাম করিতে করিতে নাম কর। ক্ষমা সার তুমি, সর্বশক্তিমান তুমি, 

করণানরুণ।লয় তুমি, বাঞ্চাতিরিক্ত দাতা তুমি, সর্ব সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি-_ 

এই বিশ্বাস প্রবল করিয়া! নাম কর । হইবেই। অন্ত চিন্তা যখনই আঙিতে 

চাঁহিবে তখনই বল সময় নাই সময় নাই-ুআর কি চিন্তা করিবে, নাম কর। নাম 



৪০৮ উত্সব । 

কর- নামকেই বিশ্রাম জানিয়া নাম কর-_যতক্ষণ নিদ্র। না আইনে নাম কর._. 
আহারের লময় নাম কর, মানের সময় নাম কর, গমনাগমনের সময় নাম কর--এক 

মুহূর্তও নাম ছাড়িয়া থাকিও না। তিন বেল! সন্ধা! পুজা কর, স্বাধ্যায় কর-- 

বাকি সময় নাম কর- মনকে হদয়ে ধরিয়। নাম কর-_সপ্ত আবরণ চিত্ত। করিয়া 

নাম কর-_আর সময় নষ্ট করিও না। খোস গল্প আর কত করিবে--কাহারও 

সহিত কথ! কহিতে হয়-_কিরূপে সর্বদ। নাম করা যায় তাহার কথাই কও। শান্তর 

পড়, নাম করিতে করিতে, নামকে শুনাইতে শুনাইতে ধ্যান কর, যিনি তোমার 

মধ্যে থাকিয়া! তোমার সব ভাব দেখিতেছেন সেই মন্ত্র'পী, গুরুরূপী, ইষ্টরূপী 

আত্মই তুমি_তাই হুইয়! নাম কর! শ্রবণ কর--দেখিবে নাম আপনি হইতেছে 

সেই পরিপূর্ণ চলন রহিত «চিৎ” আপনার নিবিড় আনন্দে “বাঁক” তুলিয়! খেল! 

করিতেছেন_তুমি সেই চিতে ডুবিয়! যাও তোমার সব হয়! যাইবে। আর 
সময় নাই সর্বদ| বলিয়া! নাম করিতে পারিবে ত? সকলেই পারে- দৃঢ় সঙ্কল্প 
জাগাও। তোমার আমার মত মূর্ের জগত সর্বদ| নাম করাই সহজ পথ । 

রাম রামেতি যে নিত্যং জপস্তি মনুজ। ভুবি। 

তেযাং মৃতু ভয়াদীনি ন ভবস্তি কদাচন ॥ ইহ! হইবেই। কর। 
রেটে ০০০ আলী 

ভযোধ্য। কাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। 

( পূর্বানুবৃত্তি ) 

চিত্রকৃট মবলোকয় সীতে। 

উন্নত-শিখর-লিখিত-ঘন-মগুল-মঙ্গল করণ বিনীতে ॥ ১ ॥ গবপদম্ 
মন্দাকিনী-প্রব।হ-বিলজ্বন-চঞ্চল পক্ষ-মরালম্ ॥ 

বিকসিত কুন্দ-লবঙ্গ লতা-লবলী-সরসীরুহ মালম্ ॥ ২ ॥ 

চম্পক-ভূর্-কদন্ব-তমাল-মুনিদ্রম ভূষিত ভাগম্ ॥ 

বৈর-বিহান-মতঙ্গজ-সিংহ-ময়ূর মহাবিষ নাগম্ ॥ ৩ 

স্কর্টিক-পন্ম-রাগেন্দ্র নীলমণি-হীরক গেরিক শোভম্॥ 
শীতল-ধীর-সুগন্ধ-সমীরণ-মৃষিজন"মানস লোভম্॥ ৪ 
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গবয়-শরভ-হরিণী-হরিণাদন-ক পিকুল-বিপুল-বিহারম্ ॥ 
ইন্ধন-দল-ফলকুন্থম-দর্ভ-জল-হেতুক-সুনি সঞ্চারম ॥ ৫ 
শুক-হারীত-চকোর-শারিক1-খজন-কোক-বিরাবম্ ॥ 

নিঝ র-ঝরণ-সলিল-শীকর-ভর-বিগত বিষম-তরুদাবম্ ॥ ৬ 

গুহা-নিবাস-কিরাত-হুণ-খস-বিরচিত-বিউপ-বিতানম্ ॥ 

বনদেবীস-সতাল-স্থস্থর রস-শরতিরুত-মঙ্গল গানম্ ॥ ৭ 

শ্রীজম্নদেব-মহাকবি নিশ্মিত-মন্ভুত-ভূধর গীতম্ ॥ 
হরতু মলং সকলং পঠ তামনিশং প্রকরোতু বিনীতম্ ॥ ৮ 

হে সীতে চিত্রকূট পর্বত অবলোকন কর। এই গিরির উন্নত শুঙ্গ সমূহে 
এ মেঘরাজি যেন চিত্রে লিখিত মত শোভা! পাইতেছে ; ইহাদের মঙ্গল বিধানে 
তুমি দক্ষ/_-তোমার কল্যাণ দৃষ্টিপাতে ইহা দ্িগকে কৃতার্থ কর। 

দেখ দেখ মরাল কুল কেমন চঞ্চল পক্ষে মন্দাকিনীর প্রবাহ অতিক্রম করিয়া! 

যাইতেছে ! আরও দেখ বিকসিত কুন্দ লবঙ্গলত। লবলী লতা! এবং পদ্মনমুহ্র 

মাল! কেমন স্থন্দর দেখাইতেছে । 

: এই চিন্রকূট প্রদেশ চম্পক-ভূর্জপত্র বৃক্ষ কদম্ব-শুমাল-মুনি বুক্ষ ( অগন্তয ) 
দ্বারা ভূষিত। এখানে হস্তী সিংহ মযুর বিষধর সর্প বৈর ভাব ত্যাগ করিয়া 
কেমন একত্র ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। 

এখানে স্ফষটিক পন্মরাগ ইন্ত্রনীপমণি হীরক গৈরিক ধাতু কেমন শোভা 

বিস্তার কারতেছে। এখানকার বাযুকেমন শীতল মন্দ সুগন্ধ-_আহা ! ইহ। 

খষিগণের মনকেও লুন্ধ করে। 

দেখ দেখ গবয় শরভ হরিণী ব্যাপ্ব (হরিণাদন ) কপিকুল কেমন দলে দলে 

বিচরণ করিতেছে । এখানে মুনিগণ কাষ্ট, তুলসী, বিল্বদপ, ফল, কুম্থম, দর্ভ, জল 

আহরণ জন্য ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। 

আহা-_-এখানে শুকপক্ষী, হারিত, চকোর, শারিকা, খপ্জন, চক্রকাক কেমন 

শব্দ করিতেছে । আর নিঝর্র ঝরিত সলিক কণ। সমূহ কেমন এ বিষম দাবদাহ 
( অরণ্যবহি) প্রশমিত করিতেছে। 

এই পর্বত গুহাবাী কিরাত হণ থপ প্রভৃতি নিষাদগণ কেমন যেখানে 

সেখানে বিটপ বিতান-বৃক্ষ শাখ। বিস্তার করিয়। রাখিয়াছে। 

আর বন দেবিগণের কামনাপূর্ণ কারী, বরন্গেন্্ররুদ্রার্দির শ্রবণ রচিকর মুনি 
গণের তানলয়শুদ্ধ মঙ্গল বেদগান কেমন সুন্দর লাগিতেছে। 

৫ 
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মহাকবি শ্রীজয়দেব বিরচিত এই অদ্ভুত ভূধর গীত বাহার! পাঠ করেন 
তাহাদের কোন প্রকার মলিনতা থাকেনা । ইহা বিচিত্র গতি ভরিত মোক্ষ 

প্রান করে। 

রাম লক্ষ্মণ সীতা পাদচারে কিয়দ্দ'র গমন করিয়৷ অত্যন্ত রমণীয় চিত্রকুটে 

উপস্থিত হইলেন। বিবিধ পক্ষি-সমাকুল, নানাবিধ ফলমুল-সমন্বিত সেই স্থুম্বাছু 

জলশালী মতি রমণীয় চিত্রকূট পর্বতে পৌছিয়া রাম লক্মণকে বলিতে লাগিলেন 
সৌম্য ! মনোজ্ঞ এই পর্বত, ইহ! নান! দ্রম লতাধুক্ত, বহু ফল মূল বিশিষ্ট অতি 
রমণীয়। এখানে জীবিকার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ করিতে হইবেনা। এই 
পর্বতে বহু সংখ্যক মহাত্মা মুনি বাস করেন। তাত ! ইহ! বাসের উপধুক্ত স্থান, 

এস আমরা এই থানেই বাস করি । 
পরে রাম লক্ষণ সীত। বদ্ধাপ্রলি হইয়া বান্মীকির আশ্রমে আঁসিলেন এবং 

খধষিকে অভিবাদন করিলেন। মহযির আজ আনন্দের সীমা নাই। ধর্মজ্ঞ 

মহর্ষি তাহাদিগকে পুজ। করলেন, স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া! উপবেশন করিতে 

বলিলেন । 

ত্রেতাযুগের সেই চিত্রকুট এখনও দীড়াইয়া আছেন। সরস্বতীর বরপুত্র 
কালীদাস এই গিরির নাম দিয়াছেন রামগিরি। এই ক্গিদ্ঝ ছায়াতরু বেষ্টিত 

রামগিরির আশ্রমে, সেই জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদকশালিনী ভগবান্ অত্রি 

আনীত! মন্দাকিনী রামাগরির পদ্ধোৌত করিয়! এখনও প্রবাহিতা__এইথানে 

কালীদাসের যক্ষ একবৎসর ধারয়া শাপ ভোগ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ 
এই চিত্রকুট মন্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 

যাবতা চিত্রকূটস্ত নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে | 

কল্যাণানি সমবত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ ॥ 

যে কাল পর্ধাস্ত মানুষ এই চিত্রকুটের শৃঙ্গ কল অবলোকন করে তাবংকাল 
তাহার] কল্যাণ সাধনে নিরত হয়-_মায়া মোহে মন দিতে পারেনা । 

গোস্বামী রঘুনন্দন বলিয়াছেন চিত্রকূট রাম ধাম সর্ব শাস্ত্রে কয়” । 

গোস্বামী তুলসী দাস বলিতেছেন। 

চরণ রাম তীরথ চলি জাহি 

রাম বসহু তিনকে মন মাহী ॥ 

যে মানুষ রামতীর্থ চিত্রকৃট দর্শন করে শ্রীরাম তীহার হাদয়ে বাঁস করেন। 
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নদী পুণীত পুরাণ বখানী । 
অত্রি তীয় নিজ তপবল আনি! 

স্থর-সরিধার নাম মন্দাকিনী॥ 

জে। সব পাতক পোতক ডাকিনী। 

চিত্রকুটের নদী অতি পবিভ্র» পুরাণ সকল ইহা বলেন। ভগবান অত্র 

তপোবলে ইহা আনয়ন করেন। মন্দাকিনী গঙ্গারই ধারা। ইনি ডাকিনী 
যেমন শিশু বিনাশ দক্ষ ইহারও দেইরূপ পাপ বিনাশে সামর্থ | 

মনোহর এই চিত্রকূট দেখিয়! আইগ জীবন ধন্ত হইয়া যাইবে। এলাহাবাদ 
হইতে মানিকপুর--মানিকপুর হইতে করোরি ষ্টেশন । ষ্রেশন হইতে পদব্রজেও 
যাওর। যাকস এবং গোযানেও যাওয়া যায় । পদকব্রঙ্গে যাইতে যাইতে পথপার্খের 
বৃক্ষ শাখায় কত পাখী এখনও চি-ত্র-কুট, চি-ত্র-কুট এই গ্মধুর ত্বরে কুজন 
করে। 

চিত্রকূটে ৬কাশী প্রসাদ পাণ্ডার গৃহে আমর! একখানি রামায়ণ দেখিয়াছিলাম। 

নাম বৃহৎ রামায়ণ-_-এই রামায়ণে চিন্রকুটের বিচিত্র মহিমা বর্ণিত আছে। 

চিত্রকুট গিরৌ রম্যে মন্দাকিস্তা। স্তটে শুভে। 
খাধীণামা শ্রমপদে সদ1 তিষ্ঠতি সানুজঃ ॥ 

ষয়োভূন্ত। নদী যত্র রামরূপা ন সংশয়ঃ ॥ 

শ্ীভগবান্ সদ! সর্বদা এই রমণীয় চিত্রকৃট পর্বাতে মন্দাকি দীর শুন্ভতটে 
ধাষিগণের আশ্রমে শ্রীলক্ষণের সহিত বাস করেন । এখানে মন্দাকিনীও 

রামরূপ। শ্রীরাম পদভূষিত এই পর্বত যে কত সুন্দর তাহাও বৃহত রামায়ণে 

বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে । ভগবান্ ঝান্মীকি রচিত এই মহামূল্য রামায়ণে 

সপ্তাবরণ শে।ভিত রত্ধ মন্দিরে শ্রীরাজর।জ,চিত্রকৃট পর্বতের অত্যন্তরে নিরদ্বরবিহার 

করেন ইহাও বল! হইয়াছে । ভগবান্ অগন্ত্য শ্রীভগবানের এই পরমাষ্চুত বিহার 

বর্ণন! করিয়াছেন। পর্বতের অভ্যন্তরে সন্ভতানক বন, বনের মধ্যে বিধি বিনির্মিত 

সরোবর । সরোবরের উত্তর দ্রিকে মনি মাণিক্য বিজ়ত মন্দির । সেই 

মন্দিরের চতুদ্দীর ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগ নির্মিত মহ। কবাট দ্বারা স্থশোভিত। 

মন্দিরের তোরণ দ্বার সমুহ মুক্তদাম বিলম্বিত। মন্দির সত্তর স্তস্ত সংযুক্ত । 

মন্দিরের মধ্যে রত্ব বেদিক]। মধ্যস্থানের বেদিক! কল্প বৃক্ষতলে। মন্দির 

যোজনায়তন। বেদিক! উপরে নবরভ্ব জড়িত সিংহাসন । রস বিগ্রহ শ্রীতগবান্ 
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সীতার সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট । পর্বতান্তরালস্থিত রত্বু ভূষিত মন্দিরের যিনি 

ধ্যান করেন তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। প্রথম আবরণে বিমলাদদি সখী, 

ইহাদের কেহ বীণা বাদন করিতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ গান 
গাহিতেছেন, কেহ তান দিতেছেন,কেহ হাম্ত করিতেছেন, কেহ না 

শ্রীরামমুখপন্কজ নিঃস্যততাম্থ্ল চর্ধণ করিতেছেন। দ্বিতীয় আবরণে 

অনিমাদি বিভূতি সমুহ । তৃতীয়ে বেদমাতা গায়ত্রী-- অষ্টাদশ পুরাণ, 

সংহিতা, আগম মুত্তি ধরিয়। ৷ চতুর্থে ব্রহ্মাদি দেবতা, আদিত্যগণ, বন্থুগণ, 
সিদ্ধ সাধ্যগন্ধরর্বাদি। পঞ্চমে মুনি খষি, যষ্ঠে গঙ্গাদি নদী আর সপ্তমেহনুমান 

স্থগ্রীবাদি ভক্তগণ। রামানন্দ লোলুপ এই সমস্ত আবরণদেবতার সহিত 

ভগবানের ধ্যান কর আর ধন্ হইয়া বাঁও। ভগবান সনৎকুমারও বলিয়াছেন-_ 

রামরত্ুমহং বন্দে চিত্রকুটক পেটকং। 

কৌশল্য! শুক্তি সম্ভৃতং জানকী কভূষণম ॥ 
রামরত্ব শীর্ষদেশ-চিত্রিত স্থন্দর পেটকে রহিয়াছে । তখনও ছিল--এখন'ও 

আছে। শুক্তি যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল গর্ভে ধারণ করিয়! মুক্ত! প্রসব করে 

সেইরূপ এই রত্ব কৌশল্যা শুক্তি হইতে জাত আর এই রদ্ব জানকীর কণ্ঠ ভূষণ। 
যাহা হউক-_ 

ৃষ্ট| রামং রমানাথং বান্মীকি লেক স্থন্দরম.। 

জানকী লক্ষমণোপেতং জটামুকুট মণ্ডিতম। 

কন্দর্প সদৃশাকারং কমনায়াশ্বজেক্ষণম, ॥ 

দৃষ্টেব সহসোতস্ছো। বিশ্বয়া নিমিষেক্ষণঃ 
আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রলোচনঃ ॥ 

বালীকি বিশ্মিত হইয়! অনিমিষ নয়নে এই ভ্রিলোক সুন্দর রমানাথ রাঁমকে 

দেখিতেছেন। আহা কতই সুন্দর এই জানকী লক্ষণের সহিত জট! মুকুট 
মণ্ডিত, রতিপতি শত কোটি হ্থন্দরাঙ্গ, কমনীয় কমললোচন! আহা কি এই 

নয়নাভিরাম মুর্তি! সহসা অমল সান্দ্রান্দ সীতাপতিকে দর্শন করিয়া তাহার 

নয়নের প্রান্ত ভাগ হইতে হর্ষবারি বিগলিত হইতে লাগিল। মহর্ষি তৎক্ষণাৎ 

গাত্রোখন করিয়। পরমানন্দ রমকে আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তভরে অর্ধ্যাদি 

“সবার! জগতের একমাত্র বরণীয় রমাপতিকে আদর করিয়া পুজা! করিলেন-_ 
স্থমধুর ফল মূল আননয়। খাইতে দিলেন। মনে মনেও এইরূপ আলিঙ্গন ও সেবা 

'করিতে পারিবে ত? করিয়া! দেখ কোন রাজ্যে যাও । 
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রাম তখন দণ্ডকারণ্য আগমনের কথা! জানাইলেন, বলিলেন ইহার কারণ 
আর আমি কি বলিব, আপনি তপোবলে সমস্তই জানিতেছেন। এখন-- 

যন্ত্র মে সুখ বাসায় ভবেতস্থানং বদস্য ততৎ। 

সীতয়! সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎ তত্র নয়াম্যহম্ ॥ 

যেখানে আমি স্থথে বাম করিতে পারি এমন একটি স্থান দেখাইয়! দিন। 

সীতার সহিত কিছুকাল আমি সেইখানে অতিবাহিত করিব। গোস্বামী তুলসী 
দাস আপন ভাবে এই প্রশ্ন করিতেছেন। 

বালীকি মন আনদ ভারী। 

মঙ্গল মূরতি নয়ন নিহারী ॥ 

তন কর কমল €জারি রঘুরাই। 

বোলে বচন শরবণ স্থখ দাই ॥ 

শ্ীভগবানের মঙ্গল মুভ্তি নয়নে হেরিয়া--কন' ফল মূল মধুদ্বারা তিন জনের 
সেবা করিয়! বান্মীকির মনে ভারি আনন্দ হইয়াছে । তখন রাম জেড় হাতে 
আবণ স্থথকর বাকা বলিতে লাগিলেন-_ 

অব জই রাউর অয়ন্থু হোই। 

মুনি উদ্বেগ ন পাবি কোই ॥ 

মুনি তাপন জিনতে ছুথ লহহী। 

তে নরেশ বিন্ু পাবক দহইশী ॥ 

মঙ্গল মুল বিগ্র পরিতোষু। 

হই কোটিকুল ভূম্থর রোষু। 
অস জিয় জানি কহিয় সোই ঠ1উ। 

সিয় সৌমিত্র সহিত তই জাউ॥ 

আপনি যেখানে থাকিতে বলিবেন সেইখানেই থাকিব | যেখানে থাকিলে 

কাহারও উদ্বেগ ন! হয় সেই স্থান দেখাইয়। দ্রিন। মুনি তাপন যাহাতে ক্লেশ 
পান তাহাতে রাজ! বিনা অগ্রিতেও দগ্ধ হন। ব্রাঙ্গণকে প্রসন্ন কর! পকল 

মঙ্গলের মূল, কারণ ব্রাহ্মণের ক্রোধ কোটিকুল ভণ্ম করে। ইহা বিচার করিয়া 
আপনি যেখানে থাকিতে বলিবেন সীতা ও লক্ষণের সঠিত আমি সেইখানে 

বা করিব। ডি 

রদুমণির সহজ সরল বাকা শুনিয়৷ ভগবান্ বান্মীকি সাধু সাধু বলিলেন আর | 

বলিলেন। 



১১৪ উদ্সব। 

কস ন কহছু অগ রঘুকুল কেতু। 
তুম পালক সম্তত শ্রুতি সেতু ॥ 

রঘুকুল কেতু তুমি__তুমি এরূপ বাক্য কেননা বলিবে কারণ তুমি সংসার 

সমুদ্রের পরপারে লইবার সেতু স্বরূপ যে শ্রুতি বা বেদ, তাহার পালক । 

শ্রুতি সেতু পালক রাম ) তুম জগদীশ মায়া জানকী। 

জো হ্জতি জগপালতি, হরতি রূখ পাই কৃপানিধান কী ॥ 

জে! সহসশীশ অহীশ মহিধর লষণ সচরাচর ধনী। 

স্বর কাজহিত নররাজ তনুধরি, চলে দলন নিশিচর-অনী ॥ 

রাম স্বরূপ তুম্ হার, বচন অগোচর বুদ্ধিপর। 

আঁবগতি অকথ অপার, নেতি নেতি নিত অগম ক ॥ 

শর্ত রূপ সেতু রক্ষার জন্ঠ জগণদীশ্বর রামরূপ এবং মায়া জানকীর রূপ ধারণ 

করেন। বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি ভঙ্গ, কপানিধান তুমি তোমার আজ্ঞাতেই হইতেছে। 

যিনি সহজ মন্তকে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন সেই বিশ্বেশ্বর অনন্ত দেবই এই 
লক্মণ। দেবতার কাধ্য সাধন করিবার নিমিত্ত নিরাকার তুমিই নররাজ মুক্তি 

ধারণ কর-_-খল রাক্ষস সৈম্ত বিনাশই তোমার প্রয়োজন । রাম তোমার স্বরূপ 
বাক্যের অগোচর এবং মানব বুদ্ধিরও বাহরে। তোমাকে কেহই জানেনা, 

তোমাকে কথ দ্বারা গ্রকাশ করা যায় না, তোমার শেব ও কেহ দেঁখেন। এই 

জন্য বেদ নিত্যই তোমাকে “নেতি” প্নেতি”_ইহা নয়, ইহা নয় এই বাক্যে 

দর্শন শ্রবণ স্মরণে ঘাহ। পাওয়| বায় তাহার পরে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তাহাই 

নির্দেশ করেন। 

জগপেখন তুম দেখন হারে ॥ বিধি হরি শস্তু নচাবন হারে॥ 

তেউ নাহ জানাই মণ্ম তুম্হারা ॥ ওর তুম্ট ই কো৷ জানন হারা ॥ 

সোই জানৈ জেহি দে জনাই ॥ জ্ঞানত তুম্হৈ তুমহি' ভোই জাই ॥ 
তৃম্হরী রুপ! তুমহি রথুনন্দন ॥ জানত ভক্ত ভক্ত-উর চন্দন। 

চিদানন্মময় দেহ তুম্হারী ॥ বিগত বিকার জান অধিকারী ॥ 

এই জগৎ রগমঞ্চে তুমিই দর্শক। ব্রক্ধা+ হরি ও হরকেও মায়! রজ্জু ধরিয়৷ 
মি নাচাইতেছ। ব্রন্গা বিষু মহেশও তোমার মন্দ জানেন না। আবার বলি 

| সোই জানে জেহি দেহ জনাই। 

জানত তুম্ হে তুমহি হোই জাই॥ 



অযোৌধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। ৪১৫ 

পসেই জানে যারে তুমি দাও জানাইয়া-_জানিলে তোমারে-_মাঁয় তুমিই হইয়া” 

তোমার কৃপায় ভক্ত তোমাকে জানে-_রাম ! ভক্ত হৃদয়ে শীতলান্ুভব চন্দন 

স্বরূপ তুমিই । তোমার এই নর দেহ__ইহ।| জ্ঞান ও আনন্দ ময়। ইহা যড়ভাব 

বিকার বিহীন। তুমি জানাইয়া দাও তাই অধিকারী দাস ভক্ত তোমায় জানে । 

নরতন্ু ধরে সন্ত সুর কাজ! ॥ কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা ॥ 

রাম দেখি শুনি চরিত তুম্হারে ॥ জড় মোহহি বুধ হোহি মুথারে ॥ 

তুম জে৷ কহছু করনু সব সাঁচ1॥ জস কাচ্ছিয় তস চাহিয়! নাচা॥ 

তোমার এই নরতন্নু ধারণ ইঠ! সাধু ও দেবতার কার্য্যোদ্ধার জন্ত। ইহার 

জন্ত প্রাকৃত রাজার মত তুমি কত কি বলিতেছ আর কত কি করিতেছ। রাম 

তোমার চরিত্র দেখিয়া শুনিয়া জড়বুদ্ধি মুগ্ধ হয় আর বুদ্ধিমান সুখী হয়। 

তুমি যাহা বল তাহাই সত্য কর--কটি দেশের কাপড় যেমন বন্ধন করিবে 

সেইরূপেই নাচ! চাই। 

পুঁচ্ছেস্ মোহি কি রহ কই, মৈ' কহতে সকুচাউ ॥ 

জভ্" ন হোছ তই দেহ" কহি, তুমহি দিখাকৌ ঠাউ ॥ 

আমাকে জিজ্ঞাস! করিতেছ কোথায় তুমি থাকিবে ? আমার বলিতে কিন্ত 

সঙ্কোচ হইতেছে । আচ্ছা-কোথায় তুমি নাই-তাই বলিয়া দাও আমি 
তোমার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়! দিতেছি । 

মুনির প্রেমরস পুর্ণ বাক্য শ্রবণে রাম মনে মনে হাসিয়া কিছু সন্কুচিত হইলেন 

আর মুনি হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন__ | 

ত্বমেব সর্বলোকানাং নিবাস স্থান মুত্তমম্। 

তবাপি সর্বভূতানি নিবাস সদনানি হি॥ 

রাম! তুমিই সমস্ত লোকের উত্তম নিবাস স্থান এবং সমস্ত ভূতগ্রামও 

তোমার [নিবাস স্থান । অর্থাৎ যেখানে তুমি নাই এমন স্থান কোথাও নাই। 

এবং সাধারণ স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন। 

সীতয়৷ সহিতশ্তেতি বিশেষং পৃচ্ছত স্তব ॥ 

রাম রসায়ন লিখিতেছেন 

খষি হাসি হাসি কহে শুন রঘুপতি। 

তোমার নিবাস স্থান সমস্ত জগতী ॥ 

যেখানেতে তোমার নিবাস নাহি হয়। 

হেন বস্ত জগৎ মাঝারে নাহি রয় ॥ 



৪১৬ উদ্সব। 

আর শুন তুমি হও-জগৎ নিবাস। 

তুমি বাসস্থান পুছ.গুনি লাগে হাস ॥ 

সাধারণ স্থানের কথা ত বলিলাম । কিন্তু সীতার সহিত কোথায় বাস করিবে 

ই! বিশেষ কথা! বটে । সীতারামের নিয়ত মন্দির কোথায় তাহাই বলিতেছি 
শবণ কর। 

(১) শাস্তানাং সমদৃষ্টানামঘেষ্ট ণাঞ্চ জন্বযু। 
ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেহংধমন্দিরম্ ॥ 

(২) ধর্ম ধর্্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোহনিশম্ । 

সীতয়া সহ তে রাম তন্ত হৃৎস্থখমন্দিরম্ ॥ 

(৩) তন্মত্র জাপকে। যন্ত ত্বামেব শরণং গতঃ। 

নিষ্বন্বে! নিস্পৃহস্তহ্ত হৃদয়ং তে স্ুমন্দিরম্ ॥ 
(৪) নিরহ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্ধেষবর্জিতাঃ | 

সমলোষ্টাশ্মকনক! স্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্ ॥ 
(৫) ত্বরিদতমনে। বুদ্ধি্যঃ সন্ধ্টঃ সদ] ভবেৎ। 

ত্বয়ি সম্ত্যক্তকর্ম্ম। যন্তম্মনস্তে শুভং গৃহম্ ॥ 
(৬) যে! ন েষ্ট্য প্রি্ং গ্রাপ্য প্রিযং প্রাপ্য ন হৃষাতি। 

সর্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং তজেত্তন্মনে। গৃহম্ ॥ 

ষড়ভাবা[দি বিকারান্ যে! দেহে পত্তঠস্তি নাত্মনি। 

ক্ষত স্থুখং ভয়ং ছঃখং প্রাণ বুদ্ধ্যোনিরীক্ষতে । 
ংসারধর্ৈনিমুক্তত্তস্ত তে মানসং গৃহম্ ॥ 

পশ্যন্তি যে সর্বগুহাশয়স্থং 

ত্বাং চিদ্ঘনং সত্যমনস্তমেকম্। 
(৮) অলেপকং সর্বগতং বরেণ্যং 

তেষাং হৃদন্ে সহ সীতয়! বল॥ 

নিরস্তরাভ্যাপদৃটীক্কতাত্মনাং 
ত্বৎপাদসেবাপরিনিষ্টিতানাম্। 

(৯) তন্নামকীত্ত্া/ হতকন্মষাণাং 

মীতাসমেতন্ত গৃহং হদজে | 
যাহার! সর্বসঙ্কল্পত্যাগ করিয়া মনের নাশ করিয়াছেন তাহার! শান্ত ; আর 

ধাহার। ঈশ্বরভাবন! করিয়! সংসার ভাবন৷ সমস্তই মায়! এই ভাবিয়! ঈশ্বরভাবনা 



শ্রকষ্ণের বেগু। ৪১৭ 

ভিন্ন অন্ত সমস্তই অগ্রাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তাহারাও শাস্ত। এইরূপ 

শাস্ত স্বভাব যাহারা, এবং যাহার! জড় চেতন সর্বত্র ঈশ্বর দেখিতে অভ্যাস করিয়া 

সর্বত্র সমছৃষ্টি সম্প হইয়াছেন__যাহার! কোন জীবজন্তর উপরে, কোন 1কছুর 
উপরে ছেষ ভাব রাখেন ন।, যাহার সমস্ত অগ্রাহা কারয়৷ সধাসর্বদ| চিরদিন 

ধরিয়া! তোমারই তজনা1 করেন); তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার লীলা, 
তোমার স্বরূপ লইয়াই যাহার! দিনপাত করেন-- তাহাদের হৃদয়ই আঁধক করিনা 

তোমার মন্দির-_-অর্থাৎ সসীত তুমি_ তোমার সখ মন্দির। 

যে পুরুষ ধর্ম ও অধন্্ম এই উশ্য়ে রাগ ও দ্বেষ ত্যগ করিয়া নিরস্তর তোমার 

ভজন! করেন হে রাম সেইরূপ ভক্তের হৃদয় সীতার সহিত তোমার স্থখ মন্দির । 

যে পুরুষ তোমার মন্ত্র জপ করেন, যিনি সর্বপ্রকারে তোমার শরণাগত--_ 

যাহ! কিছু করিবার, বলিবার, ভাবিবার বিষয় তাহ! তোমাকে ন! জানাইয৷ 

করিতে পারেন না, আর শীত উষ্ণ সুখ ছুঃখাদি ছন্দভাঁব যিনি পসর্বং মায়েতি 

ভাবনাৎ” বলিয়! ত্যাগ করিয়াছেন, আর তুমি ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থের ইচ্ছ! 

পর্যাস্ত-ঝুবছার ন| হয় সেই ভক্তের হৃদয় তোমার শুভ মন্দির | ক্রমশঃ 

চা 

শ্রীকৃষ্ণের বেণু। 
দেবালয় বিশেষে লক্ষিত হয়, শ্রীরুষ্ণের ও শ্রীরাধার অপূর্বমুত্তি বিসংযুক্ত'বা 

খগ্ডিতরপে স্থাপিত এবং কেবলমাত্র শ্রীকষ্ণের করকমলেই বীণাধন্ত্র সন্নিবিষ্ট। 

কষ ও ণ এই ছুই শব্ধ হইতে পকৃষ” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । কৃষ শবের অর্থ ভূ 

এবং ণ এর অর্থ নিবৃত্তি। এই দুই শবের যুক্ত অর্থ ধরিলে কৃষ্ণ শবে সচ্চিদানন্দ 

পরমব্রহ্মকে বুঝায় । ্ 

কৃষি ভূবাচকঃ শবে! ণ শ্চ নির্বৃত্তি বাচকঃ। 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৮ 

পরমব্রক্গকে মহধি বাদরায়ণ তাহার কৃত বেদান্তদর্শনে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন 

করিয়। বাক/মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ-ুক্ত-স্বভাব বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন । তীহার মতে ব্রহ্মা্ডের সমস্ত জীবগণও সকল উপাধি 
৫৩ 



৪১৮ উত্সব । 

বিশিষ্ট, অর্থাৎ তিনি বলেন, ব্রদ্ধেও জীবে প্ররুতপক্ষে কোন পার্থকা নাই। 

জীবে ও ব্রচ্ধে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহ! ভ্রাস্তিমূলক। ভেদদের প্রতীতি হয় 

রটে, কিন্ত উহ! উপাধিকৃত অবিচ্যা বা মায়! মোহ কারণ সম্ভৃত। মায়াবশে 

জীব সকল স্ুপ্তাবস্থায় থাকে ব! অবিগ্ভাবশে জীবে দেহাদ্দি উপাধির ধর্ম সংক্রা- 

মিত হয়, সুতরাং তাহার! যে ব্রদ্দের সহিত অভেদ তাহ! বুঝিতে পারে ন1। 

আত্মনিশ্বৃতি অপসারিত হইলেই জীব যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা বুঝিতে পারে। এই 

মই অদ্বৈত মত বপিয়া ভারতক্ষেত্রে চিরবিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন মহথ্ি 
বাদরায়ণই, পরাশর তনয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। অপরে এইমত সমর্থন 

করেন ন|। 

ম:ধি কপিল পূর্বোক্তমতের বিরোধী । তাহার মতে যাহ! কিছু জগতে 
বিদ্বমান আছে, তৎসমুদায়ই পুরুষ ও প্রকতি সম্ভৃত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই 
নিত্য, অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন, নি্দ্রয়, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 

পার্থক্য আছে। কারণ প্রকৃতি জড় পুরুষ চেতন, প্রকৃতি পরিণাম! পুরুষ 

নির্বিকার, প্রক্কতিগুণময়ী পুরুষগুণাতীত, প্রতি দৃশ্ত পুরুযন্রষটা, প্রকৃতি ভোগ্য 
পুরুষ ভোক্তা । মহধি কপিল বলেন ষে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান লাভ 
হইলেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। কপিলের প্রকৃণ্ত 

ত্রিগুণময়ী। এই গুণত্রয়ের নাম সত্ব, রজঃ ও তম। মহধি কপিল বলেন, 
জগংস্থষ্টিরকালে প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হয় ও গ্রলয়কালে 
এই ্ পত্রয়ের সদৃশ পরিণাম হয়। তিনি আরও বলেন যে স্থাষ্টিকালে প্রকৃতি 
ও পুরুষ সংযুক্ত হন ও তৎকালে জড় প্রকৃতির চেতন! প্রাপ্তি হয়। 

মহুধি কণ।দ তাহার বৈশেষিক দর্শনে, মহধি গৌতম তাহার স্টায় দর্শনে, 
মহধষি পতঞ্জলি তাহার পাতঞ্জল দর্শনে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রমতের অবতারণা 

করির়াছেন। | | 

জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে এক. অদ্বিতীয় ব্রহ্মগ্রতিপাদন করিয়৷ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ 

দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আশার পরিতোষ হয় নাই। সেইজন্ও দেবর্ধি নারদ. 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়! ভক্তিমার্গ অবলম্বনে বৃদ্ধবয়সে শ্রীহরির যশোকীর্তনে প্রবৃত্ত হন 

এই কর্মে গ্রবৃত্ত হইয়! তিনি তাহার প্রচারিত বেদাস্তদর্শনের মত কিয়ৎপরিমাণে 

পরিবর্তন করিয়াছিলেন কিন! তাহ! আমর! বুঝিংত পারি না, কিন্তু আমাদের 

মনে হয় তিনি তাহ!র দেবী ভাগবত নামক গ্রন্থে, মহর্ষি কপিলের পূর্বোক্ত মত 

প্রকারান্তরে সমর্থন করিকনাছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন ষে প্রকৃতপক্ষে 



শ্রীকৃষ্ণের বেগু। 8১৯ 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ষ স্্রীও নহেন পুরুষও নছেন, ক্রীবও নহেন বটে, তবে জগৎ- 

সথষ্টিকালে তিনি গ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হন বা তাকে স্বতন্ত্র ভাবে কল্পন! 
করিয়। লওয়1 হয়। 

“একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রদ্গনত্য সনাতনং | 

শ্বৈতভাবং পুনর্ধার্তি কাল উৎপৎস্থ সংজ্ঞকে ॥ 

নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব সংক্ষয়ে। 
সর্গেনতি বিভেদংন্তাৎ কল্লিতোহয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ 

দেবী ভাগবত । ওয় স্বন্ধঃ। 

আবার তিনি তাহার শ্রীমদ্ভাগবত, মহাগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাষায় উত্তমতের সহিত ভক্ত 
ও প্রেমরস মিশ্রিত করিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্র তি- 

তেই ব্রহ্ম পর্বাস্ত স্থাবরাদি জীবগণ স্থষ্টিকালে স্বোপধি দ্বার| প্রবিষ্ট হন এইমত, 

তক্তের মধুর ভামায় লি'পবদ্ধ করিয়াছেন। 

প্নত্বং রজন্তম ভবত: প্রকৃতেগুণ।2| 

তেষুহি প্ররুতাপ্রোতা আব্রন্স্থাবরাদয়ঃ ॥৮ ১১১৭ সবন্ধঃ| 

স্থতরাং প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে জগৎ শ্ষ্টি ঝ ব্রদ্মাণ্ডের আবির্ভাব ইহ 

বেদ্ব্যাসেরও মত। অর্থাৎ ব্রহ্ম, স্থষ্টিকালে তিনি তাহার শ্বাত্মরত অবস্থা! হইতে 
মায়া বশে দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হন। এই দ্বৈতভাবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তা বন্থা! ৷ 

ব্যাসদেবের তাহার শ্রীমদ্ভাগবত, গ্রন্থে ব্রহ্গকে সংঘুক্তভাবে দেখান উদ্দস্ত রে 

এইজন্। তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বস্ত্র চৈতন্তের অথগ্ডিত মিলিত্ত মুত্তির বা 

শ্রীরাধ।কৃষ্ণের সংযুক্তমন্তির মনোমুগ্ধকর ছবির কল্পন1 করিয়া তাহাদের গোকুলে, 

বৃন্দাবনে, মথুরায়, বা জগতরক্ষাণ্ডে লীল! কীর্তন করিয়! গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 

এক অদ্বিতীয় ব্রঙ্গ, মনের, চক্ষুর বা বাক্যের অতীত বস্তু, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় 

ব্রঙ্গকে মনে ধারণ! কর! বা! বাক্যের ছ্বার তাহার রূপ ও গুণ বর্ণনা কর! অসাধ্য। 

অপরদিকে জীবই ব্রহ্ম, এই ধারণ! জীবের হৃদয়ে স্থাপন। করাও অতি দুরূহ | তবে 

তিনি অদ্বৈত অথচ সংযুক্তভাবে বা অথগ্ডিতরূপে অর্থাৎ প্ররাধাকষ্ণরূপে জগতের 

হিতার্থে নিত্যলীলা করিতেছেন এইরূপে তাহাকে হৃদয়ে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ- 

সাধা ও সেইভাবে এক অস্িতীয় ব্রন্মচিস্ত! তৃপ্তিগ্রদ। আবার এই সংযুক্তভাবে 
ও দ্ৈতরূপে তাহার জগত ব্রন্গাণ্ডে লীল! বিজ্ঞান সম্মত। ব্রঙ্গাণ্ডের সমস্ত অচেতন 

ও সচেতন জীব যে সংযুক্তভাবে বিগ্বমান আছে, ইহ। যুরে!পীয় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞা- 

নের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন । সুতরাং শ্রারুষের ও শ্রীরাধায় মুস্তি সংযুক্ত“ 



৪২৪ উত্সব । 

ভাবে সর্বত্র স্থাপন ও মানসক্ষেত্রে (১) চিন্তা শ্রেয়; বলিয়! অনুমিত হয়। এই ছুই 
মুস্তির খণ্ডিত বা বিসংযুক্তরূপে স্থাপন! ও চিন্ত। যে কতদূর সায়, বিজ্ঞান ও যুক্তি- 

স্কুলক তাহ! আমরা বুঝিতে পারিন।। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে দ্বৈতভাবই শ্রীরাধারুষ্ের সংযুক্তাবস্থা । ব্রন্াওড স্থষ্টি- 
কালে এক অ'ছতীয় শ্রীকৃষ্ণ স্বদেহ হইতে উৎপন্ন প্রাণশক্তি তাহার অর্দাঙ্গী 

ভীঙাধংকে অর্পণ করেন। শ্রীরাধাও ত্র শক্তি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ 
করেন। এই সময় এক অপরিস্ফুট রব উদ্ভব হয়-_চিদাকাশের বা শব ব্রাহ্মণের 
সষ্টি হয়। শবব্র।ক্ষণ, নাদ ও বিন্দু এইছুই অবয়ব বিশিষ্ট । নাদ জগতের মাতা, 
বিন্দু জগতের পিতা এইনাদ ও বিন্দু ক্রমে ক্রমে ভূঃ ভূব, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপ ও 

সত্য লোক--সমস্ত বিশ্বব্রদ্মাণ্ড ব্যাপ্তকরিয়া ফেলে । প্রত্যেক জীব দেছের মূলাধার 

চক্রের রন্ধে,, উহা! প্রকাশ পায়। সহস্র স্তর বৈহ্যতিক আলোকের তেজের স্থায় 

উবার তেজ । ভাষাস্তরে এ শব্দই শ্রীরাধাকুষ্ণের অদ্ভূত বেণু সমুখিত বাণী । (২) 
বাণী হইতেই মাতৃকাগণের বা অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের স্থষ্টি। আবার 

&ঁ সকল বর্ণ হইতেই মন্ত্রের ও বেদের স্ৃষ্টি। এমন্ত্র সকল ও বেদ, ব্রহ্গাণ্ডে 
অনস্তকাল হইতে জাগ্রত আছে। স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রকাশিত হয় এদং 

মহা গ্রলয়ে উহার! যে শক্তি হইতে উদ্ভুত তাহাতেই বিলীন প্রাপ্ত হয় (৩) গর্ভ 
কোধ হইতে ভূমিষ্টকাল হইতে যেমন মানবগণের কণে অম্পষ্ট রব ও উহ! হইতে 
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(২)--পভগবতঃ সক।শাছদিত্যং নাদ ব্রহ্গাত্মক্কং বেণু রপ্যব্যক্ত মধুরঃ।” 
শমগ্থষ্লভাচাধ্যের টীকা । শ্রীমস্তাগবতম্ ১৪।২১।১০ম গ্কন্দঃ 

(৩) বেদ আদিতে এক। পরাশর তনয় বেদব্যাস বেদকে ভিন্ন গ্রবৃতির 
লোকের উপযোগী করিবার মানসে খক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব এই চারি অংশে 
বিভাগ করেন। 

প্জগ., য্ুঃ সামথর্ববাখ্য। বেদাশ্চত্বার উদ্ধু তাঃ” শ্রীমস্ভাগবতম্ ১ম স্কন্দঃ 

বামন কল ও এক 



শ্রীকৃষ্ণের বেণু। : ৪২১ 

ক্রমে ক্রমে অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎবর্ণ উচ্চারণের শক্তির স্ছুন্তি পায় ও যেমন 
সেই শব ও বর্ণ নকল তাহাদের সমাধিকালে এবং মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের দেহেই 
বিলুপ্ত হয়, বেদ ও মন্ত্র সকলও তদ্রপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জগতে আবিভূত হয় ষ্ট 

মহাপ্রলয়ে তাহারা লুপ্ত হয়। এ শবের, বাণী বা বেণুর ঝঙ্কার আদ্যে নাকি 

অতি মধুর__নিরতিশয় মনোমুগ্ধকর ! আবার জীবের জন্ম জন্মাস্তরের কর্মাদোধে 

উবাই নাকি ক্রমে ক্রমে অবস্থাভেদে ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিণত হয়! আব/র নে 
মগ্রসাধনা লে-_বেদাধায়নে, নারায়ণ সমোগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে--. 

জীবের সিঞ্ষি প্রাপ্তি হয়__ নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়--পুনজন্ম নিবৃত্তি হয়-_মাতৃগর্ভের 

দ|রুণ কষ্ট সহা করিতে হয়না ও প্রসবকালে ধরাধামে পতিত হইয়াই ক্রন্দন 

করিতে হয় না! মন্ত্রসাধনে, বেদাধ্যয়নে, ব! শ্রীকষ্ধের বেণুগন শ্রবণে পুনজস্স 

নিবারণ হয়, সিদ্ধি লাভ হয়, নির্ববাণ মুক্তি প্রাপ্তি হয় বলিয়াই হয়ত, মহর্ষি 
“জীর্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবনের শেষভাগে দেবর্ষি নারদের উত্তেজনায় এবং 

আত্মতৃপ্তিকল্পে, সংসার ক্লেশ দগ্ধ জীবকে ক্ষণিক শাস্তিদানের অভিপ্রায়ে অপূর্ব 

শ্রীমঘভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানের মাহাস্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়! বলিয়াছেন 

যে শ্রীরুষ্ণের বেণু ধ্বনি শ্রবণের লালসায়, ব্রঙ্ধা, রুদ্র,-ইন্্রাদি শতশত দেবগণ, 

শ্রীসনকাদি মুনিগণ দেহান্তর ধারণ করিয়!, মত্ত ও সেইজন্য শ্রীবন্দাবনে যখনই | 

শ্রীকঙ্জের মনোমুগ্ধকর বাশী বাজিত তাহার! এ বাশীর শবে আকৃষ্ট হইয়। স্বন্ব তবন 

'হইতে বহির্গত হইতেন ও সমীপস্থ আকাশে অবস্থান পূর্বক এ শব শ্রবণ করিয়া 
পরমানন্দ উপভোগ করিতেন এবং বেণুগীত প্রভাবেই নাকি প্ীবন্দাবনের নীর- 

সাস্তরুলতাদয় সরসা হইত, (১) নদী সকলের প্রবাহ বৃদ্ধি হইত, আরক্খাত 

কোট গোপীগণ (২) চন্দ্রাবলী, শৈবা।, বিশাখা, ললিতা, পঞ্প। গ্রভৃতি মুখ্য- 

. তমা অষ্টগোপী (৩) বহুপুন্তবলে মসঙ্কীর্ণ এ বেণুগান শবণ করিয়! শ্রীুষ্জের 

পাদমূলে আকৃষ্ট হইয়! চলৎশক্তি রহিত হইতেন ও জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। 
তবে এ্রবেণু ধ্বনি সকলের কর্ণকৃহরে গ্রবেশ হয় না । যোগাসনে বসিয়া, 

ইহসংসারের সমস্ত আত্মীয়গণকে ও বস্তকে ভূলিয়! যাইয়৷ একান্ত নায় ন। 
সী আসক সস 

(১) “নীরসান্তরুলতাদয়ঃ সরসাভবস্তি, সরসাশ্চ মধুত্রবস্তি ।” 

(২) *শতকোটিতয়। তাসাং সংখা।ং কঃ কর্তম হতি॥” 
(৩) কেহ কেহ বলেন ব্যাসদেবের কল্পিত এই অঙ্টগোপীই, অব্যক্ত, 

বুদ্ধি, অহস্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র অষ্ট প্রকৃতি 



৪২২ উৎসব । 

হইলে, ভক্কিযোগে দেহ ও মন শ্রীরাধারুষ্ণের চরণতলে উৎপদর্থ করিতে ন! 

পারিলে, দেহীর মূলাধার চক্রের রন্ধে, উদ্খিত বা জগবব্রহ্মাগ্ডের সর্বত্রব্যাপ্ত ঝঙ্কার 

স্তন শ্রীকৃষ্ণের বাশরির শব্ধ গুনতে পাওয়! যান্ধ না। যুরোগীয় পণ্ডিতগণ 
বলেন, যে, কোন কারণে বস্ত্র সাম্যভাবের বিচ্যুতি ঘটিলেই বস্তুর মধ্যে চাঞ্চল্য 

ভুঁস্পন্দন হয় ও উহ! হইতেই শবের হুত্রপাত হয়। কিন্তু এক অদ্বিতীয় বাক্য- 
টিস্ডীত পুরুষ হইতে নিত্য ও অবায় প্রকৃতির উদ্ভবকালে বা নারায়ণ 

সমোগুণৈঃ শরীক হইতে মায়ারূপিণী শ্রীরাধার জগত্ব্রহ্মণ্ডে আবির্ভীবক1লে, 

শবের প্রথমোৎপান্ত হয়, একথা বলেন না। ত্বাহার! শব্দের. - বৈজ্ঞানিক 
ব্যখ্য। করিয়াই [নিশ্চিন্ত আছেন। অপরকে ভারতের মহুধিগণ আরও 

অধিক অগ্রসর হুইয়াছেন। বৈজ্ঞনিক জ্ঞানের সহিত ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত 

করিবার চেষ্টা করিক্াছেন। এক শ্রীকৃষচ হইতে শ্রীরাধার আবির্ভাব 
কালেই শব্দের বা বেণুধ্বনির সর্ব গ্লথমে আরস্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে ঝর. 

ধ্বনির জগৎ ব্রন্দাণ্ডে বিস্তার হইয়া পড়ে, ব্রহ্মা, রুদ্ব+ ইন্দ্রাদি দেবগণের 

- ব্যান দেবের কলিত তন্ময়া, যোগত্রষ্টা, সাধিষ্ঠ। অষ্ট গোপীর, ষোড়শ সহস্র 

গ্রামদাগণের, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন ভূমির জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের 
সকলকে উন্মত্ত 'ও মুগ্ধ করে, এই ভাবে শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

আমাদের মনে ভয়, শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থে ভক্তের ভাষায়, শব ব্রন্মাণ্ডের এই প্রকার 

ব্যাখ্য। করিয় শ্রীরু্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অপরাপর দার্শনিক গণের অপেক্ষা 
উচ্চন্থন অধিকার করিয়াছেন, জগৎ পুজ্য হইয়াছেন ও ভারতের আকাশ-মৃত্তিকা 
বাক্৮জ£কে পবিত্র করিয়াছেন। ্রীমদ্ভাগবত রচনার সহত্রাধিক বর্ষ পরেও 
আমর আজ যে পথের পথিককে নিম্নের গান গাহিতে শুনি তাহ। শ্রীকুষ্ণ 

দ্বৈপায়নের অনুগ্রহে । 

প্র কান্ুর বাশী বাজিল রে! 

ভূঃভূব, তপ লোক আদি ভেদ্িল রে। 

শক্তি ময় নাবী যত বাশীর শব্দে ক্ষেপিল রে! 

শ্ীক্তানানন্দ রায় চৌধুরী । 



পরকাল । 
মানব সমাজে পুর্বকাল ও পরকাল সম্বন্ধে নান প্রকার বিশ্বাস প্রচলিত. 

আছে। সেই বিশ্বাস গুলি পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ ও বিপরীত। চার্বাকার্ছিঃ 

নান্তিকগণ বলেন, মানবের পুর্বকাল ও পরকাল কিছুই নাই, সমন্তই ভ্রান্তি) 
মৃত্যুর পরে ভম্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

যাবজীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্ব! ঘ্বতং পিবেৎ। 
ভশ্মীভূতন্ত দেহম্ত পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ( চার্ববাক দর্শন ) 

“তাহাদের মতে দেহাদি ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থ নাই; এবং দেহ ভন্ম হইয়। 
গেলে, তাহার আর পুনরাগমন মসম্তব। যতদিন বাচিয়। থাক যায়, ততদিন 

বিষয় সুখভোগ করাই পুরুষার্থ। 

পৃথিবীতে এমন সকল ধর্ সম্প্রদায় বর্তমান আছেন, ধাহার। অন্ত ধর্্মাবলম্বীর 

জন্য অনন্ত নরক ব্যবস্থা! করিয়াছেন। কোন ধর্ম সম্প্রদ।য়ের মতে মানবাত্ম!] 

ক্রমেই উন্নতি রাজ্যে উখিত হইতেছে; কোন কারণেও তাহার আর অধঃপতন 

হইবে ন1। 
হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও বিশ্বাস অন্তরূপ ; উল্লিখিত মতের সহিত কোনরূপ 

সৌসাদৃশ্ত নাই। তাহাদের মতে পাপ পুণ্য আত্মার অবস্থা ঘটিত ; যিনি যে 
পরিমাণ শিশুদ্ধ, তিনি (সই পরিমাণে স্দগতি লাভ করিবেন। মানবাত্মার 

সদগতি কোন ধর্ম কি সম্প্রদায় বিশেষে নিবদ্ধ নছে। . 

পরলোক সম্বন্ধে আধ্যগণ কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মৃতকে তাহারা 
কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা পরলোকগত আত্মার কেন 

উপকার সাধিত হয় কিন!, আমর! তাহাই আলোচনা করিব। শ্রাঞ্ছাদ্দির 

উপকারিতা এখন কেহ একট। বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কাজেই এই বিষয়ের 

জালোচনা কর বিশেষ আবশ্বাক হহঁয়। পড়িয়াছে। 

হিন্দুর বিশ্বাম যে, ইহলোক ব্যতীত পরলোক আছে, এবং ইহলোকে 

অনুষ্ঠিত কর্ম্মনিচয় পরলোকের গতি নিরূপিত করে। এই জড় দেহ নশ্বর, 
এই জড় দেহ ভিন্ন আরও কয়েকটা দেহ আছে। এই সকল দেহের শুদ্ধ সাধন 

করিতে পারিলে মানব জরামরণের হাত হইতে পরত্রাণ লাভ করিয়া নিত] 

সুখের অধিকারী হয়। এই উদ্দেগ্ নিধির জন্যই হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠান ও নিত্য 
নৈমিত্তিক ক্রিয়| কলাপ। সংযম তাহাদের মূলমন্ত্র. এবং তাহাদের সমন্ত কার্ধ্যই 

ংযমের ঘ্বার। শাসিত। 



৪২৪ উদ্সব। 

আর্ধা-শীস্ত্ান্থদারে জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম; এইরূপে জীব 
নিয়ত সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ । 

| “জাতন্ত হি ঞ্ুবে! মৃত্যুঃ ফ্রবং জন্ম মৃতত্ত চ।” গীতা 1২২৭ 

মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সকলকেই জন্ম মৃতারূণ সংসারে যাতায়াত করিতে 

সজধ। আর্ধ্য ধধিদের মতে শরীর অনিত্য ; কিন্তু শরীরের অধিষ্ঠাতা! জীব নিত্য । 

্া লে দেহের সহিত দেহস্থিত চৈ তন্তর অর্থাৎ জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয় মাত্র, 

দেহের পঁহিত জীবের নাশ হয় ন|। 
পন হন্ততে হন্ঠমানে শরীরে ।” গীতা ।২২০ টির 

প্রানী শ্রবীর পঞ্চভৃতাত্মক, স্থতরাং কাল সহকারে উহ বিনষ্ট হইয়! যায়; 
কিন্ত জীবাত্মার ধ্বংস হয় ন| | 

প্জীবাপেতং বাব কিলেদং শ্রিক্কতে ন জীবে ভ্িয়ত ইতি । 
ছান্দোগোনিয়ৎ 1৬১১৩ 

জীব পরিত্যক্ত এই শরীর মরে ( বিনষ্ট হয়) কিন্তু জীব মরে ন|। 

চৈতন্য জড় দেহের গুণ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সাংখা দর্শনকারের 
যুক্তি ও মীমাংসা অতি সমীচীন ও নুসঙ্গত। | ক্রমশঃ 

রায় বাহাছুর শ্রীকালীচরণ সেন। 

শ্রীরাম; 
শরণং মম। 

শোক জয়ের উপায় । 
বক্তা।--ভার্গব শিবরামকিহ্কর | 

জিজ্ঞান্্__পুজ্রশোকার্তা দয়াময়ী ও পতিশোকবিধুরা 
স্ববর্ণনলিনী | 

প্রখন্ম পল্লিচ্ছেদ। 

প্রস্তাবন। । 

শোকজয়ের উপায় আছে কি? 

সি ] _বাৰ | একমাত্র পুন্ররদ্রকে ভগবানের চিরশাস্তিময় ক্রোড়ে 
সমর্পণ পূর্বক, তাব্র শোকানপে দগ্ধ বিদ্ধ হইতে হইতে শাস্তি পাইবার আশার, 

তের বৎসরের পতিশোকবিধুর। পুজ্রীনম! নিরুপমা পুক্রবধুকে সঙ্গে লইয়| 



শোক জয়ের উপায়। এর ৪২৫ 

৮কাশীধামে আপনার শরণাগত হইয়াছিলাম। সে দিনের কথ। ভাবিলে এখনও 

হৃদয় শিহরিয়৷ উঠে। তথন আর কিছু জানিবার ইচ্ছ৷ ছিল না, আর কিছু 

দিজ্ঞাস| করিবার শক্তিও তখন ছিল না, শোক জয়ের উপায় কি, তাহাই তখন. 

একমাত্র জিজ্ঞান।, তাহা জানিবার জন্তই আপনার কাছে গিয়াছিলাম, আপনার 

দর্শন লাঁভ হইলে, আপনাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনাকে দেখি- ঢং 
বার উদ্দেশ্তে যখন কাশী যাত্রা! করিয়াছিলাম, তখন, যদি আপনার চরপন্ুর্শন 
করে, আমাদের শোকের জাল! কিঞ্চন্মাত্রায় উপশমিত ন! হয়, তাহশ্হিইলেক 

সগ্ সর্বপাপসংহক্ত্রী, সর্বছঃখবিনাশিনী, জাহ্নবী জলে কিংবা যে সরযু তটে 
ভূভারভঞ্জন, করুণাকর শোকার্তবিশোককর প্রাণাভিরাম সকলের সর্বহ্ঃখ- 

হারা, শ্রহরি শ্ত্রীরামচন্দ্র বিচরণ করিয়াছেন, যাহার পবিজ্র চরণ স্পর্শে পবিভ্রীভূত 

বালুকাকণানমূহ ফে সরযু তটে হয়ত এখনও আমাদের মত মহাপাতকীদ্দিগের 

উদ্ধারার্থ অপেক্ষা করিতেছেন, যে সরঘূতে স্নান পূর্বক অধোধ্যাবা সিপ্রাণি- 

মাত্রেই করুণাবতার ভগবানের আদেশানুসারে চির সুখময় স্বর্গধামে নীত 

হইয়া ছিলেন, সেই সরঘূতটে লুণ্ঠিত, বিলুষ্ঠিত হইয়া, যে অমৃততত্বমযর মনোরম 
নামের স্মরণ মাত্রে, জন্ম, জর|, আধি ও মরণভয় দূরে পলায়ন করে, সেই "রাম" 

নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, ধাহার পৃথিবীতে অবস্থান কালে কোন রমণীকে 

পতিবিয়োগ যাতন! সহিতে হয় নাই, কোন মাতাকে পুভ্রশোক শরে বিদ্ধ হইতে 

হয় নাই, সেই পতিতপাবন, করুণাবতার পীরামচন্দ্রের সর্ববহূঃথহরনাম ম্মরণ 

করিতে করিতে, শঙ্কর অবিরাম যে নাম জপ করেন, কাশীবাসি মুমুযুদিগের কর্ণে 
যে তারক নামের উপদেশ করেন, সেই “রাম” নাম জপ করিতে করিতে পুত্রবধূকে 

বক্ষে ধারণ পুর্র্বক সরযু জলে শোকা গ্রিদহামান নশ্বর দেহ বিসর্জীন করিব এইরূপ 
ংকল্প করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, তাহা 

জানিতাম, এবং মহাপাপ ব্যতিরেকে যে, পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, 

তাহাও বিশ্বাস করিতাম, এই জ্ঞান ও বিশ্বাম আমাকে আত্মহত্যারপ মহাপাপ 

হইতে রক্ষ। করিয়াছে, দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্তে আমি প্রায় তিন মাস কেবল 

দুই তিনটা ভিজ! মটর খাইয়া! দিন কাটাইয়াছি। আমার মধ্যম দেবর আপনার 

ভক্ত ছিলেন, তিনি আমাকে আপনার আর্ধ্যশান্ত্রপ্রদীপ” পড়িতে দেন । 

*আর্ধ্যশান্্র প্রদীপ” পড়িবার ও বুঝিবার শক্তি আমার তখন ছিল না, তথাপি 

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, আর্ধাশাস্ত্রপ্রদীপই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, 

আর্ধশাস্ত্ গ্রদীপ হস্তগত হইবার পর হইতে আমার 'আপনার চরণ দর্শন করিবার 

৫৪ 



৪২৬ উত্সব । 

প্রবল ইচ্ছ! হয়, আমায় কে যেন ভিতর হইতে বলিয়৷ দেন, “আধ্যশান্- 
প্রদীপ ধাহার লেখনী প্রস্থত তাহাকে দর্শন কর, তাহা হইলে, তোমার পুত্র 
শোকানল প্রশমিত হইবে, তুমি পরম শান্তি পাইবে'। পিতৃদেব, যিনি শ্রী ও 

সরম্বতী উভয়েরই প্ররিয়পুত্র ছিলেন, ধাহার হৃদয় অপত্া স্নেহ পরিপূর্ণ ছিল, 
সাহার পরোপকার প্রবৃত্তি, রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম সমাজের উন্নতিবিধানেচ্ছা 

অতুল্নটম ছিল, ধনীদিগের অগ্রণী হইলেও, ধাহার বৈষয়িকম্ুখভোগাকাজ্কা 
ছিল না বলিলেও অ্যুক্তি হয় না, যিনি অনুপমেয় পিতৃ ভক্তিমান্ ছিলেন, 

আমাকে বলিয়াছিলেন, মা! যাহা! করিলে, তোমার পুক্র শোক উপশমিত 

হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি যদি মনে কর, পুরাণাদি 

গুনিলে, তোমার শোকের হাস হইবে, আমি তাহা হইলে, সত্বর হইয়৷ তাশার 

ব্যবস্থা করিব, যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তীর্থ দর্শন করিলে শাস্তি পাইবে, তাহা 

হইলে আমি বিনা বিলম্বে তোমাকে তীর্থ দর্শন করিতে পাঠাইয়! দিব । মাতৃ- 

দেবীর কথ! আর কি বলিব বাবা! এত স্নেহ, এত সহানুভূতি, এত প্রেম, 

মামুষের হৃদয়ে থাকিতে পারে, মাকে যদি না দেখিতাম, তাহা হুইলে, তাহা 

বিশ্বাস করিতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। মাতৃদেবী আমার ছর্দশা দেখিয়া 

মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। আর্ধাশাস্ত্র প্রদীপ পাইবার পরে যখন আপনাকে 
দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, অন্তর্যামীর প্রেরণায় যখন দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, 
আপনার চরণদর্শন করিলে, আমার ছৃূর্বিষহ পুভ্রশোকবহ্ির জালা প্রশমিত 

হইবে, আমি শাস্তি পাইব, তখন আমি স্নেহময় পিতৃদেবকে আমার ৬কাশীধামে 

(অনুসন্ধান পূর্বক অবগত হইয়াছিলাম আপনি তখন ৬কাশীধামে অবস্থান 

করেন ) যাইবার ইচ্ছ! জানাইয়। ছিলাম । পিতৃদেব কালক্ষেপ না করিয়া আমাকে 

আমার কনিষ্ঠ দেবরের সঙ্গে কাশীতে পাঠাইয়৷ দিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, আমার 

প্রাণসমপ্রিয়া অশেষ গুণবতী, পতিশোককাতরা পুত্রবধূ ও দৌহিত্রী সরন্বতী 
(যাহার অল্প বয়সেই আপনার দর্শন মাত্রে আপনার প্রতি অসাধারণ ভক্তি 

হইয়াছিল, যাহাকে আপনি বড় ভাল বাসিয়াছিলেন ) আমার সহিত ৬ধামে গমন 

করিয়ছিলেন। কাশীতে পুছিয়াই, আমি আমার দেবরকে আপনার কাছে 
পাঠাইয়! দিয়াছিলাম, আমাদের আপনার চরণ দর্শনের ইচ্ছা আপনাকে 

জানাইয়াছিলাম। আপনি আমার দেবরকে প্রথমে বলিয়াছিলেন, “আমার 

ইষ্টাদদের সহিত দেখ! করিবার ইচ্ছা হইতেছে না*। ছুই তিন দিন ফিরিয়া 

আপিয়, অনেকটা হত।শ হইয়া, আমার দেবর আপনাকে বলিয়াছিলেন,__ 



শোক জয়ের উপায়। -.. ৪২৭ 

“দেখুন, একটা পুক্র শোকানলে দহমান! ও আর একটী অল্প বয়সে পতিশোক- 
বিধুর৷ এই ছুইটা প্রাণ শাস্তি পাইবার আশ্রায় বহুদূর হইতে আপনার দর্শনার্থিনী 

হইয়| আসিয়াছেন, ইহার! সাধারণ ঘরের মেয়ে নহেন, এখন আপনার যাহ! ভাল 

বিবেচন হয়, তাহ! করুন, মামার আর কিছু বলিবার নাই। ইহা শুনিয়৷ আপনি 

বলিয়াছিলেন, “আমি একটু "চিন্তা করিয়৷ দেখিব) ইহাদের সহিত দেখ! করা 
উচিত, যদি আমার ইহা মনে হয়, তাথ হইলে, কাল আমি আপনাকে সংবাদ 
দিব, আপান ইহাদিগকে লইয়া আসিবেন। বাবা! ধাহার প্রেরণায় আমি 

আপনার দর্শনার্থিনী হইয়া ৬কাশীধামে আসিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস, তিনিই 

আপনার মনে আমাদের সহিত দেখা করা উচিত, এইরূপ প্রেরণা দিয়াছিলেন, 

নতুব৷ আপনি সেই রাত্রিতেই লোক দ্বারা আমাদিগকে পরদিন আপনার সহিত 

দেখা করিতে আসিবার অনুমতি দিতেন ন|। 

যেদিন আমি আপনার প্রথম দর্শন পাইয়াছিলাম, 

সেই দিনই আমার পুকভ্রশোকন্বাল! কিয়ৎ 

পরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল। 

দয়াময়ী-__বাবা ! আপনার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমার হৃদয় এক- 

প্রকার অনির্বচনীয়, পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেরূপ শান্তিময়, মনোরম 

ভাব আর কখন অনুভব করি নাই, আপনার করণাঁপুরিত শুভ নয়ন, আপনার 

সুমধুর, স্ন্সিগ্ধ আশ্বাস বাণী, আপনার অন্রুপমেয় সহানুভূতি, আমাদের শোক- 

বাঁহুকে যেন নির্বাপিত করিয়। দিয়াছিল, ফলতঃ আপনার দর্শন যে আর্তের 

আত্তিছর, শোক্দহামানের শোকাপহ, আপনার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমর! 

স্পষ্টভাবে তাহ অনুভব করিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ আমি নীরবেই ছিলাম, কি 

বলিব তাহ! স্থির করিতে পারি নাই, আমার কিছু বলিবার শক্তি হয় নাই। এই 

ভাবে কিয়ংকাল অতিবাহিত হইবার পর, “বাব ! পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইতে 
হইতে শাস্তি পাইবার আশায় পতিবিরহবিধুরা প্রাণসমা এই বালিকা পুত্রবধূকে 

সঙ্গে লইয়া, আপনর শাস্তিময় পবিত্র আশ্রমে আসয়াছি, আপনার গৃছে প্রবেশ 

করিবামাত্র, আপনাকে দেখিবামাত্র আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি যে আশ! 

করে আসিয়াছি, আমার সে আশ! পূর্ণ হইবে, বাধ! ! শোকজয়ের উপায় আছে 

কি? শোকবহ্ছির তীব্র জ্বাল কি করে প্রশমিত হয় ?” “আমার মুখ হইতে এই 
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কথ! বাহির হইয়াছিল। আমার কথা শুনিয়া, সংসার অনিত্য, জন্মগ্রহণ করি- 
লেই, এক দিন না এক দিন মরিতে হয়, সংসার পান্থশালা, কাহার নিত্য বাস- 

স্থান নহে, অতএব শোক করা অনর্থক, শোকে অভিভূত হইলে, মহতী ক্ষতিই 
হয়, কোন লাভ হয় না, এই বিয়োগসাগরে শোকতরঙ্গের তীব্র আঘাত সহ 

করেন মাই, এমন কি কেহ আছেন? এমন একটা হৃনয়ও কি দেখাইতে পার, 
যাহ! সুতীক্ষ শোকশরকৃত ছিদ্র রহিত ? যাহ! হইতে মধ্যে মধ্যে “হায়! কেন 
আগাঁকে ত্যাগ করিয়া! গেলে, কোন্ পাপে আমি তোমাকে হারাইয়! বাচিয়। 

আছি, ইত্যাকার সহদয়ের হাদয়ভেদী আর্তনাদ উখিত না হয়? অতএব শোক 

ত্যাগ পূর্বক শান্ত চিত্ত হইবার চেষ্ট কর, যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের মুখ 

পানে তাকাইয়৷ ধৈর্যযাবলম্বন কর”, আপনি আমাদিগকে এই ভাবে উপদেশ দেন 

নাই, এই ভাবের উপদেশ আমাদিগকে অনেকেই দিয়াছেন, অনেকেই দিয়! 

থাকেন, ধু শোকার্তকে আমিও এইভাবে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছি, 

করিয়। থাকি, কিন্তু এতদ্বারা যে কিছু উপকার হয় ন1, এই প্রকার উপদেশ যে, 
শোকের জালাকে প্রশমিত করিতে পারেনা, এতাদৃশ প্রবোধ বাক্য শোকঘন 

হৃদয়ে যে, স্থান পায়না, আপনি তাহা জানেন, তা'ই আমাদিগকে এইরূপে 

প্রবোধ দ্বার চেষ্টা করেন নাই। আপনার শোকচিকিৎসার রীতি বিভিন্ন, 

অন্ততঃ আমাদের কাছে ইহ! বিভিন্ন বলিয়্াই বোধ হইয়াছিল, এই বিভিন্ন রীতি 

শোকচিকিৎস! দ্বারা আমাদের আশু উপকার হইয়াছিল। 

আপনার শোক চিকিৎসার বিশিষ্টত। | 

বাবা! আমি সে সময়ে আপনাকে যাহা বলিতে পারিয়াছিলাম, তাহ 

শুনিয়া, আপনি আমাদিগকে যে অমুতময় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 

বস্ততঃ মুতসঞ্জীবনী, তাহার শোকজবালা নিবারণের বীর্য অমোঘ । বছ দিন 

হইতে আমর! যাহ শুনিতে চাহিতেছিলাম, আর কেহ আমাদিগকে তাহ। শুনান 

নাই) যে ভেষজ আমাদের ছুর্ববিষহ যাতনা নিবারণ করিতে সমর্থ, আর কেহ 

আমাদের জন্ত তাদৃশ ভেষজের ব্যবস্থা করেন নাই। আপনি প্রথমেই বলিয়া- 

ছিলেন, মা! শোকজয় ছুঃসাধ্য, পরম জ্ঞানী সর্ববিগ্ভাপারদর্শী, ভক্তচুড়ামণি 

দেবর্ধি নারদও মুক্ত কঠে ভগবান্ সনৎকুমারের কাছে উত্তম অভিজন (ব্রক্গপুত্র, 

অতএব নারদের অভিজন শ্রেষ্ঠ ), বিগ্তা প্রভৃতি সাধনশক্তিনিমিত্ত অভিমান 

(যে জন্য অভিমান হইতে পারে, দেবর্ষধি নারদের তৎসমুগধায় পূর্ণভাবেই ছিল ) 
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ত্যাগ পূর্বক প্রাকৃত (সাধারণ ) পুরুষের স্ায় স্বীকার করিয়াছিলেন, ভগবন্ ! 

সর্ববিগ্ঞাবান্ হইলেও, ভক্ত ও যোগি শ্রেষ্ঠ হইলেও, সগ্ভাপি আমি আত্মবিং__ 
আত্মজ্ঞানী হইতে পারি নাই, কারণ এখনও আমার শোক হয়। ভবাদৃশ 
আত্মজ্ঞ পুরুষবৃন্দের মুখ হইতে শুনিয়াছি, যথার্থ আত্মবিদের শোক হয়ন!। 
অতএব ষাহাতে আমি শোক সাগরের পারে যাইতে পারি, আত্মজ্ঞানরপ ভেল! 

দ্বারা শোকার্ণব পার হইতে পারি, যাহাতে আমার “কৃতার্থ হইয়াছি+ এই প্রকার 

বুদ্ধির উদয় হয়, আমি সর্ব! অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হই আম্মাকে 

তাদৃশ কূপ! করুন। * অতএব তোমরা যে, প্রিয়তম পুক্র-পতিকে হারাইয়া, 

শোকে অভিভূত হইবে, তাহা বিশ্বয়াবহ নহে । শোক জয় ছুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই, 
তবে অসাধ্য নহে। আত্মজ্ঞান হইলে, ভগবানের শরণাগত হইলে শোক বহ্ছির 

জাল! জলসেক দ্বার! প্রজ্জলিত অগ্নির আালার উপশমের স্তায় শাস্তশিখ হইয়া 

অচিরে প্রশমিত হইয়! থাকে। তোমাদের হারাণ জিনিস, একেবারে বিনষ্ট 

( ধ্বংস প্রাপ্ত) হয় নাই। তোমরা যদি আত্মবিৎ হইতে পার, যথার্থভাবে 

যোগাভ্যাস করিয়! জদয়াকাশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হও, তাহ! হইলে, জানিতে 

পারিবে, তোমাদের হার।ণ জিনিস তোমাদের হ্ৃদয়েই বিগ্কমান আছে। শোক 

জয়ের ইহাই একমাত্র উপায়। কি নুন্দর, আশাপ্রদ, অমুতময় উপদেশ, আমরা 

ত ইহাই জানিতে চাহিতেছিলাম, আমাদের জদয়রত্র আমাদের হাদয়ের মধ্যেই 

লুক্কারিত আছে, নষ্ট হয় নাই, ইহ! বিশ্বাস করিতে পারিলেই ত আমরা অনে- 

কতঃ শাস্তি পাইতাম, আমাদের হারাণ জিনিস একেবারে নষ্ট হয় নাই, আপা*+ 

ততঃ দেখিতে না পাইলেও, তাহাকে দেখিতে পাইবার উপায় আছে, বথোপ- 

যুক্ত সাধন! দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাওয়! যায়, এইরূপ কথা শুনিবার জন্য বনু 
দিন হইতে তৃষ্ণার্ত যেমন স্থশীতল জল পাইবার জন্ত ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকু- 

লীভূত হৃদয়ে শোকানলে দগ্ধ হইতে হইতে দ্রিন কাটাইতেছিলাম। 
বক্তা_-ম।! যাহার! আত্মাবৎ নছেন, তাহারা যে, শোকে অভিভূত হন 

না, পুত্রাদি আমীয়গণের মৃতুতে অধিক ক্রিষ্ট হ'ন না, তাহার! যে স্বল্প কাল 

মধ্যে অনায়াদে হারাণ সামগ্রীকে ভুলিয়া যান তাহার কারণ, তাহাদের আত্মজ্ঞান 

স্পস্ট পাপা 

* পদোহ্হং ভগবো মন্ত্রবিদেবাশ্মি নাত্মবিৎ শ্রতং হোব মে ভগবদৃশেত্যন্ত- 

রতি শোকাত্মবিদ্িতি সোইহং ভগবঃ শোচাঁমি তং মা ভগবাঞ্চ্ছোকন্ত পারং 

তারয়ত্বিতি » * **" ছান্দোগ্যোপনিযৎ 
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নিতান্ত পরিচ্ছিনন, তাহাদের হৃদয় সংকীর্ণ, প্রেম বা ভাবশৃন্ট, তাহার! স্থল দেহ 
ছাড়! আর কিছু বুঝেন না, তাহাদের প্রকৃতি আন্র। অনাত্মবিদের শোক- 

জয় প্রশংসনীয় নহে, ইহা! হৃদয়শূন্ততারই, আত্মার সংকীর্ণতারই পরিচয় প্রদান 

করে। ধনই ধাহাদের একমান্র প্রিয়, তীহার! ধন পাইলে পুক্রা্দির শোক বিনা 

বিলগ্ে বিস্থৃত হইয়া থাকেন। শোকে অভিভূত হইয়া আত্মার কল্যাণ সাধনে 

পরাঙ মুখ হইয়া শরীরকে ন&ঁ করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে বটে, কিন্তু ইহাও 
অবষ্ঠ ব্তবা, কি কারণে প্রিয় বস্তুকে পাইয়৷ হারাইতে হয়, কি কারণে মাতা- 

পিতা! জীবিত থাকিতে পুত্রের অকালমৃত্যু হয়, কি কারণে পতিগত প্রাণ! 

রমণীকে বৈধব্যযাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহ। জানিবার চেষ্ট! ন| করা, ষথার্থ- 
ভাবে শোকজয়ের উপায়ের অন্বেষণ না৷ করা, মরণতত্ব বিচার না করা, আত্ম- 

তত্বের জন্ুসন্ধানে বিমুখ থাকা, প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থার কর্তব্য নভে । যাহা 

সৎ, যাহা বস্ততঃ বিছ্যমীন, তাহার একেবারে নাশ হয়না, ইহ! যদি সত্য হয়, 

তাহা হইলে, পুক্রার্দিকে হারাইয়া, ইহারা কোথায়, কি ভাবে আছে, ইহাদি- 

গকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব কি না, যদ্দি সম্ভব হয়, তাহা হইলে, কোন্ উপায়ে, 

অপহৃত প্রিয়জনগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্ত যথা শক্ত চেষ্টা করা 

মন্ুষ্যোচিত, সন্দেহ নাই। 
জিজ্ঞাস ) বাব! যাহা! শুনিতে 'প্রবল ইচ্ছ| হইতেছিল, ধাহ। জিজ্ঞাস! 
স্থব্ণ নলিনী| করিতে সাহস হইতেছিল না,আপনি দয়! করিয়া স্বয়ং সেই সকল 

কথ! শুনাইতেছেন। জয়ের হাব জানিয়া, হৃদয়ের কোথায় কি বেদনা আছে, 

স্বয়ং তাহ! উপলব্ধি করিয়া, রোগীকে কিছু জিজ্ঞাস! না করিয়া, যে চিকিৎসক 

রোগ বিনিশ্চয় পুর্ববক ওষধ ব্যবস্থ! করেন,আহ। | তাহার মত স্ুচিকিৎসক পাওয়! 

রোগার্তের অল্পভাগ্যের কথ! নভে, যেখানে আমানের ব্যথা, আপনি ঠিক সেই 

সেই স্থানেই ওষধ দ্রিতেছেন। কোন সুখময় পুণ্যলোকে ব্যাধিমুক্ত হইয়৷ তিনি 

স্বথে অবস্থান করিতেছেন, আবার আমর] তাহার সহিত মিলিত হইতে পারিব, 

ইন! জানিতে ও বিশ্বাম করিতে পারিলেই, বোধ হয়, আমর। অনেকতঃ শাস্তি 

পাইব, আমাদের শোকবহ্থির জাল! কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে। তাই 

বপিয়াছি, “বাবা! আমর! যাহা গুনিতে চাই, যাহ। জানিতে ইচ্ছা করি, 

আপনি আমাদিগকে তাহাই শুনাইতেছেন, আমাদের যেখানে ব্যথা, আপনি 

সেই স্থানেই ওধধ দিতেছেন।” শোক করিওনা, শোক করিয়া কোন লাভ 

হইবেনা, এতদ্বারা শরীর ও মনের ক্ষতিই হইবে, সংসার অনিত্য, ইহ! হুঃখ 
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ভোগের স্থান, এখানে সকল সংযোগই বিযোগাস্ত, এইরূপ উপদেশ আমার্দের 

শোকঘন হৃদয়ের কোন উপকার করিতে পারিবেন । বাবা! ধাহার৷ মৃত্যু 

কবলে কবলিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কি আবার দেখা যায়? তাহাদের 

সহিত কি, আবার মিলিত হইতে পার! যায়? যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহ। 

হইলে, কৃপাপূর্ববক বলিয়া দিন, কি করিলে, মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত প্রিয়সামগ্রীকে 

পুনর্বার দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপ সাধনা করিলে মৃত উারিলির এ 

জনের সহিত পুনর্ববার মিলিত হইতে পারা যায়। 

| বাব। ! আমার পুত্র রদ্ব যে ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! 

দয়াময়ী মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছে, সেই ব্যাধি বশতঃ সে মরণের 

কিছুদিন পূর্ব হইতে দুগ্ধ পথ্যস্ত গিলিতে পারে নাই, আমি এই নিমিত্ত অত্যন্ত 

ক্লেশ পাইয়াছি, সে স্মৃতি অগ্ঠাপি আমার হৃদয়কে প্রতপ্ত লৌহ শলাকার নায় 

বিদ্ধ করিয়। থাকে । আমি যদি কোন একদিন আপনার কৃপায় স্বপ্নেও তাহাকে 

দেখিতে পাই, সে যদ্দি আমাকে স্বপ্রে দেখ! দিয়া বলে, “মা ! এই দেখ আমি 

কেমন রোগমুক্ত সুন্দর দেহ পাইয়াছি, আমার আর কোন কষ্ট নাই, এখন আর 

আমার খাইতে ক্লেশ হয় না, 'আমি পরম সুখে, সুখময় স্থানে বাস করিতেছি, 
তুমি আমার ন্ত শোক করিওনা,, তাহা হইলে, আম কৃতার্থাহই, তাহা হইলে, 

আমার অনেক কষ্ট দূরীভূত হয়। বাবা! আমার এইরূপ ইচ্ছা কি, পুর্ণ 
হইতে পারে? 

বন্ত1--মা ! এইরূপ প্রশ্নের আমি যে উত্তর দিব, তাহ! শুনিয়া তোমরা 

কি শান্তি পাইবে? আমার কথাতে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে 

সমর্থ হইবে? মৃত ব্যক্তিকে পুনর্বার দেখা যায় কিনা, তাহার সহিত আবার 

মিলিত হওয়। সম্ভব কিনা, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর যথার্থ সর্বজ্ঞ, সর্ববদর্শী, 

সরলপ্রাণ বেদ ও তন্মুলক শান্তর সমূহ ভিন্ন অন্ত কেহ দিতে পারেন না। 

ধাহার! স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, তাহারা এইরূপ উত্তর দেওয়াত দূরের কথা, 

ধাহার। এই. প্রকার প্রশ্ন করেন, তীহাদিগকে বিকৃত মন্তিফ বলিয়া উপেক্ষা 

করিয়। থাকেন। প্প্রত্যক্ষ” প্রমাণই সর্বদেশে, সর্বকালে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া 

সমাদৃত হইয়াছে, হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষের মধ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই 

(চোকে দেখাই ) সর্বোপরি প্রমাণ। যে বলে, 'আমি ইহা দেখিয়াছি, 
তাহার কথাকেই লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া! থাকে। শতপৎথব্রাঙ্গণ ও 

এ্রতরেয়ব্রাঙ্গণ চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন। শতপৎব্রাঙ্মণে 
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উক্ত হইয়াছে *বিবাদকারী হই ব্যক্তির মধ্যে য্দি একজন বলে, “আমি ইহা! 

দেখিয়াছি, এবং অপর জন বলে, 'আমি ইহ! শুনিয়াছি,, তাহা হইলে, লোকে, 
যে “দেখিয়াছি” বলে, তাহার কথাই বিশ্বাস করিয়! থাকে |” স্থল চক্ষু দ্বার! যে 

সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না, স্থুল প্রত্যক্ষবাদীরা, সেই সকল বিষয়ের 

অন্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন না বা! করিতে চান না। “মুত ব্যক্তি বি্বমান 

থাকে, একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না”, এই কথার স্কুল প্রতাক্ষপ্রমাণ দ্বার 

সতাতা অবগারিত হইতে পারে না । আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি, প্মৃত ব্যক্তি 
'কোন স্থানে বিদ্যমান থাকে”,”মরণ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তি নহে” “মুত্য ব্যক্তিকে 

দেখিতে পাঁওয়৷ যায়”, “মৃত্যু ব্যক্তির সহিত মিলিত হইতে পারা যাঁয়” অতীন্জরিয়- 
্ুদার্থদর্শা বেদ ব। তন্ুলক শাস্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ দ্বার! এই সকল কথার 
সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারে না। তবে ইহাঁও বলিয়। রাখিতেছি, বেদই 

অবাধিত, ব্যাপকতর প্রতাক্ষ, বেদে যাহ! উক্ত হইয়াছে, স্থুল বা পরিচ্ছিন্ন গ্রত্য- 
ক্ষের অবিষয় হইলেও, বিরুদ্ধ বলিয়৷ বোধ হইলেও, তাহা সক্ষম ও বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ, তাহাতে ভ্রান্তির লেশ থাকিতে পারে না, বিচক্ষণ পুরুষবুন্দ তাহাকে সত্য 

বলিয়াই বিশ্বাম করিবেন। মৃত ব্যক্তির আত্ম! কোন স্থানে বিছ্কমান থাকে, 

মরণ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তি নহে, বেদ এবং বেদমূলক শ।জ্্ সমূহে এই কথা 

স্পষ্টশ্বরে বছুশঃ উক্ত হইয়াছে । যথাবিধি যোগাভ্যাস দ্বারা ধাহার! ব্রিকালদশী 

হইতে পারেন, তাদুশ যোগিগণ, মৃত ব্যক্কির| ষে, বিছ্ধমান থাকেন, তাহাদিগকে 

যে দেখিতে পাওয়৷ যায়, বেদ প্রচারিত এই সত্যের সাক্ষী । এ্ঁতরেয় ব্রাহ্গণে 

( ধিনি চাক্ষুষ গ্রমাণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন ) উক্ত হইয়াছে, যে পুরুষ 

বেদোপদিষ্ট ভাঁবনারূপ অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন, সেই পুরুষের ইহলোকে যে 

কোন বন্ত নই হয়, পুত্রাদ্ি যে কোন প্রিক্নজনের বিয়োগ হয়, ইহলোকে তিনি 

যাহ। কিছু হারান, স্বর্গলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়। থাকেন (যদ্ধ বা অস্য 

কিঞ্চ নশ্ততিষন্ শ্িয়তে, যদপাজস্তি সর্ববং হৈবেনং তদমুম্সিং লোকে * * * তরেয় 

ব্রাহ্মণ, ৫1৩৩ )। তৈত্তিরীর় আরণ্যকেও ছান্দোগ্যোপনিষদেও ধে এইরূপ কথা 

আছে তাহ। আমি তোমাদিগকে পরে শুনাইব। মা! তোমর! কি মহাভারত 

পড়িয়াছ ? 
জিজ্ঞান্ুদ্বয়__বাব! ! মহাভারত পড়িয়াছি বটেঃ তবে মহাভারতের সব 

কথা! মনে নাই, এবং সব কথ বুঝিতে পারি নাই। 
বক্তা__-মহাভাতের আশ্রমবাসিক পর্ব হইতে আমি তোমাদিগকে মৃত 
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ব্যক্তিগণের একেবারে ধ্বংস হয়না, তাহাদের সহিত দেখ! হওয়া" অসম্ভব নহে, 
যাহাতে তোমাদিগের এই বিষয়ে বিশ্বাস হয়, তজ্জন্ঠ কিছু শুনাইতেছি। 
 বেদবিৎ পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, বাগ্সিবর মহাতেজ ব্যাস অত্যন্ত প্রীত 

হইয়! প্রজ্ঞাচক্ষু নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ত্রকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্র! 
তুমি পুত্র বিয়োগ জনিত শোক দ্বার! দগ্ধ হওয়ায়, তোমার হৃদয়ে যে ভাব উদ্দিত 

হইয়াছে, আমি তাহ! বুঝিতে পারিয়াছি। মহারাজ ! গান্ধারীর হৃদয়ে নিয়ত 
যে, ছুঃখ অবস্থান করিতেছে, কুস্তী ও দ্রৌপদীর অন্তরে যাহ! সতত বিদ্যমান 

রহিয়াছে, শ্রীকুষ্চ ভগিনী সুভদ্রা পুত্রবিনাশ জনিত যে তীব্রতর ছঃখ মনোমধ্যে 
ধারণ করিতেছেন, সে সমস্তই আমার বিদ্দিত হইয়াছে । নরনাথ ! এই স্থানে 

তোমাদের সকলের সমাগম হইয়াছে, শ্রবণ করিয়! তোমাদের সংশয় ছেদনাধ্র 

আমি আপিয়াছি। এই দে, গন্ধব্ব ও মহর্ষিগণ অগ্তচ আমার চিরসঞ্চিত 

তপস্তার প্রভাব অবলোকন করুন। মহারাজ ! তোমার কি কামনা আছে,. 

তাহা! আমাকে বল, আমি তাহাই তোমাকে প্রনান করিতেছি, আমার তপন্তার 

ফল দেখ, আমি বরদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। নরেন্দ্র ধৃতরাস্ট্র অমিত বুদ্ধি 
বাস কর্তৃঞ্চ এইরূপ উক্ত হইয়া মুহুর্ত কাল চিন্ত। পূর্বক, নিজ অভিলাষ প্রকাশ 

করিতে আরম্ভ করিলেন। ধৃতরাষ্্ী বলিলেন, “আমি ধন্ত, যেহেতু আপনা. 

কতৃক অনুগৃহীত হইলাম, অগ্য আমার জীবন সফল হুইল, অগ্ক আপনাদের সহিত 

আমার সমাগম হইল। হে তপোধনগণ ! আজ ব্রহ্ষকল্প অ!পনার্দের সহিত 

আমার সমাগম হওয়ায়, আমি ইহলোকেই নিজ অভিলষিত গতি লাভ করিলাম । 

হে অনঘগণ! আপনাদের দর্শনেই আমি নিশ্চয় পবিত্র হইলাম, পরলোক 

হইতে আর আমার ভয় রহিল ন1। কিন্তু আমি পুত্র বসল বলিয়!, সেই ছুবু্দ্ধ 

মূঢ় পুত্রের ছুর্নীতি সকল স্মরণ পূর্বক আমার অস্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত 

হইতেছে । যে পাপবুদ্ধি হূর্য্যোধন কর্তৃক নিষ্পাপ পাওপুত্রগণ নিরাককৃত এবং হয় 

হস্তি-সমস্থিতা এই পৃথিবী ও নানাজন পদবাসী মহাত্মা নরপালগণ বিনাশিত হইল,, 

সেই মন্দভাগ্য পুত্রের নিমিত্ুই আমার হৃদয় বিশীর্ণ হইতেছে । হে ব্রদ্মন্! বাহার! 

আমার পুত্রের জন্ত মাতা, পিতা, পদ্থী, প্রাণ ও মনের প্রিয়তম পুত্রগণকে- 

পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া মিত্রের নিমিত্ত মৃত্যুর বশীভূত হইয়! 

প্রেতরাজ নিকেঙনে গমন করিয়াছেন, তাহাদের গতি কি হইল ? আমার পুত্র ও 

পৌত্রগণের মধ্যে যাহার! মহাবল শাস্তন্ুতনয় বৃদ্ধভী্ম ও দ্বিজসত্তম (ড্রোণকে 

সমরে সংহার করিয়৷ নিহত হইয়াছে,-তাহা দিগের নিমিত্ত আমার চিত্ত অতীব ন্তপ্র 

৫৫ 



৪৩৪ 2. উত্সব । 

হইতেছে, পৃথিবী রাজ্যাভিলাী, সুহৃদ্দেবী পাপাত্মা আমার সেই পুত্রগণ-কর্তৃক 
এই প্রদীপ্ত কুলের ক্ষয় হইল, দিবানিশি এই সকল শ্মরণ পূর্ব্বক ছুঃখে ও শোকে 
সমাঙত ও দগ্ধ হইয়!, আমি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, সর্বদা এই বিষয় 

স্থতিপথারূঢ় থাকায় আমায় কিঞ্চিম্মাত্র শাস্তি হইতেছে না । ধৃত্তরাষ্ট্রের এতাদুশ 

বিবিধ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, গান্ধারী, কুস্তী, ভ্রুপদরাজতনয়। দ্রৌপদী, সুভদ্রা 
এবং অন্তান্ত নর, নারী ও বন্ধুগণের শোক পুনর্ব্বার নবীকৃত হুটয়। উঠিল। 
পৃজশোক বিধুর1 বদ্ধনয়ন। গান্ধারী কৃত'ঞলিপুটে উ্িত হইয়া, শ্বশুর ব্যাসদেবকে 

“ বলিলেন, হে খুনি পুঙ্গব ! অগ্থ যোড়শবর্ষ গত ₹ইল, নিহত পুভ্র সকলের শোকে 

এই নরপতির কিছুমাত্র শাস্তি হইতেছে না, ছে বিভে।! পুভ্তরশোক সমাবিষ্ট এই 
জ্রিপতি বতরাষ্ট্র নিরস্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পাঁরত্যাগ করিয়। সমস্ত রজনী অতিবাহিত 
করেন, একবারও শয়ন করেন ন!। হে মহামুনে ! আপনি তপোবলে অন্ান্ঠ 

সমুদায লোক সৃষ্টি করিতে সমর্থ, অত ঞএব আপনি কি, এই রাজার লোকাগ্তরগত 

পুজ্রগণকে দেখাইতে পারেন ন! ? পুভ্র ধধু্দিগের মধ্যে অতাস্ত প্রিয় জ্ঞাতি-পুক্র 

বিধীনা এই দ্রৌপদী অতিশয় শোক করিতেছেন। ভদ্রভ|ধিী শ্রীরুষ্ণের ভগিনী 

হ্থভদ্রা অভিমন্াবধে 'অতিমাত্র সন্তপড, যারপরনাই শোকার্ত হইয়াছেন । 

£পর কুস্তী ব্যাসদেবকে নিঞ্জ মনোভাব জানাইলেন। ব্যাসদেব ইঠাদের 

বাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, ভদ্রে! গান্ধারি ! তুমি রজনীতে স্ুপ্তোখিত 

ব্যক্তিদ্দিগের স্তায় সেই পু্র, ভ্রাতা, সখ! ও পিতৃবর্গের সহিত বন্ধু্গণকে দেখিতে 

পাইবে । কুস্তী কর্ণকে, গ্থভদ্রা অভিমন্থ্যকে, দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও 

ভ্রাতৃগণকে দেখিতে পাইবেন। রাঞ্জ! ধৃতরাষ্ট আমাকে যাহা বলিলেন, তুমি ও 

কুস্তী আমাকে যাহা বলিলে, পূর্বেই আমার মনে তাহ! উদ্দিত হইয়/ছিল। 

ওদনস্তর নিশাকাল উপস্থিত হইলে, সকলে সায়াহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া 

ব্যাদদেবের সমীপে গমন করিলেন । তখন ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ী পবিত্র ও একাগ্র 

চিত্তে পাণ্ডব ও খধিগণের মহিত উপবেশন করিলে, গান্ধারীর সহিত সমস্ত নারী, 

পৌজ ও জনপদবাসিগণ বয়ঃব্রম অনুসারে ক্রমশঃ উপবেশন করিলেন। তৎপরে 

মগাতেজ! মহামুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহন পূর্বক মৃত 
কুরু পাণ্ডব পেন। ও নানাদেশনিবাসী, মহাভাগ নরপতিগণকে আহ্বান 

করিলেন। তদনস্তর জলমধো কুরু-পাণগ্ডৰ সেনাগণের পূর্বের স্ায় তুমুল শব 

উত্থিত হইল, পরে. সেই পার্থিবগণ ভীম ও দ্রোণ প্রমুখ সেনা সমভিব্যাহারে 

গঙ্গা! সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। সম্যবতীতনয় মুনিঝর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের 



শোক জয়ের উপায়। ই ৪৩৫ 

প্রতি পরমগ্রীত হইয়া, তপোবলে তাহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। দিব্জ্ঞান- 
বল সমন্থিতা, যশস্থিনী গান্ধারী সমরে নিহত পুত্রদিগকে দেখিতে লাগিলেন, 

জনগণ অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়। নিশিমেষ লোচনে সেই লোমহরজনক, অচিস্ত[ 
অত্ন্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। অতুৎকষ্ট প্রহৃ্ নরনারী-সমাকুল 
আশ্চর্যাভূত সেই উৎসব, চিত্র পটস্থের স্তায় গকলের দৃষ্টিগোচর হষ্টল। জস্মান্ধ 
ধৃতরাষ্ট্র হামুনি ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য নেত্রে তাহাদিগকে দর্শন পূর্ববক 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তদনস্তর সেই পুরুষপ্রবরগণ ক্রোধ, মাৎসর্ধ্য 

ও পাপবিশ্বীন হইয়! পরম্পর মিলিত হইলেন। ইহার! স্থরলোকে সমাগত 

সুরগণের স্তায প্রহষ্রচিত্ে ব্রহ্মধি বিহিত পরম পবিত্র বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক পুক্র 
পিতা ও মাতার সহিত, ভার্ধ্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতুভাবে এবং মিত্র মিত্রের 

সহিত সঙ্গত হইলেন। পাগুবের] অতীব হর্ষসহকারে মহারথী কর্ণ, নুভদ্রাত্নয়- 

অভিমন্থাা এবং দ্রৌপদীর পুক্রদ্গের সহিত মিলিত হইয়া পরম প্রীতি অনুভব 

পূর্বক সৌন্বপ্ের সহিত একত্র অবস্থান করিলেন। যোধগণ পরম্পর একত্রিত 
হওয়ায় তৎকালে ত্রাহাদের শোক, ভয়, দুঃখ, প্রভৃতি কিছুই রছিল ন|। 

মহিলাগণ পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রের সহিত সমাগত হুইয়! পরম হর্ষ প্রাপ্ত 

হইয়া, এককালে সর্ধদুঃখ পর্রত্যাগ করিলেন। সেই বীর ও ধোষিং সকল 

এইরূপে একরাত্রি বিহার করিয়া! পরম্পর আমন্ত্রণ ও আলিঙ্গন পূর্বক যে স্থান 
হইতে যে বীবগণ আগমন করিয়াছিলেন, তীহারা তথায় গম্ন করিলেন। সকলে 

গমন করিলে, কুরুকুল চিতৈয়ী ধর্মশীল, মহাতেন্!, মহামুনি ব্যাসদেব পুণাপ্রদ! 

ভাগীরথী সলিলে অবস্থান করিয়া, পতিহীনা ক্ষত্রিয় রমণীগণকে বলিলেন যে, 

যেষে রমণীর পত্তিবূত লোকে গমন করিতে বাসনা আছে, তীচার৷ সত্বর, 

অতক্দ্রিত হইয়!, এই জাহ্নবী জলে অবগান করুন। তদনম্তর বরাঙ্গনার! ব্যাসের 

বাকা শ্রবণ করিয়! অদ্ধান্বিত হইয়া, শ্বশুরকে নিজ অভিপ্রায় নিবেদন পূর্বক 

সত্বর ন্ুরপরিৎ সলিলে প্রবেশ করিলেন, সাধবী স্ত্রী সকল তখন মানুষ-শরীর 

পরিত্যাগ পূর্বক স্বারীর সহিত সঙ্গত! হইলেন, সে শীলবতী পতিব্রতা ক্ষব্িয় 
রমণীর! এইরূপে জাহ্নবী সলিলে প্রবেশ পুর্ববক মুক্ত দেহ হইয়া, স্বামি সলোকতা 

ল/ভ করিলেন। সর্বশীল-গুণ-সমন্বিত সেই স্ত্রীনকল বিমানে অবস্থান পূর্বক 

শ্রমব্রিহীন হইয়া! স্ব-স্থানে গমন করিলেন। তৎকাণে ধাহার যেরূপ কামন! 

হইয়াছিল, ধর্ম বসল বরদাতা ব্যাসদেব তাহার সেই কামনাই পূর্ণ 

করিয়াছিলেন । যে মানৰ ইহঠাদিগের এই প্রিয় সমাগম সমাগ রূপে শ্রবণ করেন, 



৪৩৬ . -. উতসক্ক। 

তিনি. ইহলোকে ও. পরলোকে নিত্য প্রিয় লাভ করিয়া থাকিন। “যে ধার্শিকবর 

রিঘ্বান্ মানব এই অনামপ্ন ইষ্ট বান্ধব সংযোগ অনায়াসে শ্রবণ করান, 

তিনি ইহলোকে ও পরলোকে যশঃ ও শুভগতি লাভ করিয়! থাকেন। * 
মহাভারতের আশ্রমবাসিকপর্বা হইতে আমি তোমাদিগকে যাহা 

সশুনাইলাম, তাহ! শুনিয়া তোমাদের কি মনে হইল? এই মর্তাধামে থাকিয়!. 
ঘৃত ব্যক্তিদিগের সহিত পুনশ্মিলন সম্ভব হইতে পারে কিনা, তোমাদের মনে কি 

এইরূপ সংশর উত্থিত হইতেছে? মহাভারতের এই সকল কথা সারহীন মিথ্যা 

গল্প ভিন্ন আর কিছু নহে, তোমাদের মনে কি এইরূপ ভাব উদ্দিত হইতেছে ? 

বিন। সংকোচে, লজ্জ। ন| করিয়! সরলভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দেও । 

/ জ্ঞিজানুদয়-_বাব ! আপনার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব, তাহা স্থির করিতে 
পারিতেছি না। মহাভারতের এই কথ! শুনিয়৷ আমাদের শোক পূর্ণ হতাশ 

হৃদয় যে কত আশ্বস্ত হইয়াছে, আমর! যে কত শাস্তি পাইয়াছি, তাহ প্রকাশ 

করিবার শক্তি আমাদের নাই। মহ্ধভারতের এই অমৃত্ময়ী কথাকে মিথা। 

গল্প বলিয়া মনে করিবার সামর্থ্য এই হতভাগিনীদের যেন কথনও ন! হয়, 

আমরা ত এখন নিতাস্ত দুরবস্থাতে অবস্থান করিতেছি, পঞ্চম বেদ মহাভারতের 

কথা ত দূরের, যর্দি কোন প্রাকৃত মানুষও আমাদিগকে এখন আমাদের এই 

বর্তমান অবস্থাতে এইরূপ মুত সজীবনী কথা শোনায়, তাহা হইলে, 

আমরা কৃতার্থ- হই, তাহা! হইলে, আমাদের সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইয়। যায়, 
আমাদের নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, আমাদের শোকানল 

*ধ “ততো! ব্যাসে। মহাতেজ1ঃ পুণ্যং ভাগীরথী জলং। অবতীর্ধ্যাজুহাবাথ 
ষর্বাল্লোকান্ মহামুনিঃ ॥ পাগুবানাং চ যে যোধাঃ কৌরবাণাং চ সর্বশঃ। 
রাজানশ্চ মহাভাগা নানাদেশনিবাসিন: ৷ প্রতীক্ষ্যতনুত্তে সর্ব তেষামাগমনং 
গ্ররতি॥ ততঃ ন্বৃতুমুলঃ শবে! জলাস্তে জনমেজয়। প্রাছ্রাসীৎ যথাযোগং 
কুরুপাগ্ডবসেনয়োঃ ॥' ততন্তে পার্থিবাঃ সর্ধে ভীক্মপ্রোণ পুরোগমাঃ॥ সসৈষ্ঠাঃ 
সলিলাতম্মাৎ সমুত্তুঃ সহতশঃ ॥ * * ধৃতরাষ্ট্রন্ত চ তদ। দিব্যং চক্ষুন'রাধিপ। মুনিঃ 
সনাবতী পুত্রঃ গ্রীতঃ প্রাদাত্তপোবলাৎ ॥ দ্িব্যজ্ঞান বলোপেত। গান্ধারী চ 
ধশম্ষিনী। দদর্শ পুত্রাংস্তান্ সর্বযান্ যে চান্তেপি মৃধে হতাঃ ॥ তদভুতমচিন্তাং 
চ সুমহদ্রোমহর্ধণম্। বিশ্মিতঃ স জনঃ সর্ধ্বো দদর্শানিমিষেক্ষণঃ ॥  তছৃৎসব- 
মহোদগ্রং হষ্টনারীনরাকুলম। আশ্চর্্ভূতং দদৃশে চিত্রং পটগতং যথা ॥ ধৃতরাধ্ন্ত 
তান্ সর্ধধান্ পশুন্ দিব্যেন চক্ষুষ! । মুমুদে ভরতশরেষ্ঠ প্রসাদাত্তন্ত বৈ মুনেঃ ॥৮-- 

মহাভারত, আশ্রমবাসিকপর্ব ৩৪ অধ্যায়। 



৮ . শোক জয়ের উপায়। রি ৪৩৭ 
৯ র্ 

দ্ধ দয় শোকাপহ”? শাস্তি বারি ধার দ্বার! সিক্ত হয়। ধাহা শুনিলান, 

তাহা সম্ভব কি অসম্ভব, তাহ! বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমাদের 

বর্তমান মনের অবস্থাতে তাহা বিচার . করিবার শক্তি আময়! যেন না পাই। 

আহা মিথ্যা গল্প হলেও ইহার প্রত্যেক অক্ষরে শোক বক্ধি নির্বাপিত করিবার 

অমৃতময় আশা বারি বিল্দু বিদ্ধমান আছে । আজ ধন্ত হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, 
আশাতীত ফল লাভ করিলাম, মুক্ত কে এই কথা ভার করিবার নিমিত্তই 
জিহব। বাগ্র হইতেছে । | 

বক্তা--গ্রত্যক্ষ করা ত দুরের কথা,যাহ! কখনও শ্রবণও করে না, বাহা বস্ততঃ 

পরমাতুত, তাহা শ্রবণ করিলে, সকলেই প্রথমে বিন্মিত হইয়া থাকে, সকলের 
মনেই ইহা! একেবারে অসম্ভব, ইহ! মিথ্যা কল্পনার বিজস্তণ, এবম্প্রকার তাযুবর 

উদয় ন! হইলেও, ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, আমাদের বর্তমান 
জ্ঞানানুসারে আমর! ইহাকে কিরূপে সম্ভব বলিয়া! অবধারণ করিতে পারিব, ইহাকে 

কিরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইব, এইরূপ জিজ্ঞাস! হওয়া হ্যায় বিগ 

হিত নহে, তব বিনিশ্চয়ের জন্য সংশয়কে দুর করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা নান্তিকত! 
নহে, শিবপুরাণে এই কথা উক্ত হইয়াছে । * অতএব ত্যজদেহদিগের পুনর্বার 
আগমন পতিব্রতা রমণীগণের স্বামিসলোকত! লাভ কিরূপে হইতে পারে, তাহা 

তোমরা, যদি ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাস! করিতে পার। 

: জিজ্ঞান্থ বাবা! মৃত বাক্তিগণ কোথায়, কিরূপে বিগ্ুমান থাকেন, 
জা কিরূপে ত্াাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা”জানিবার 

ইচ্ছা হইতেছে, সন্দেহ নাই, কি্ড ভাঙ্গার সম্ভাব্তাতে সন্দিহান হইয়া, তাহা 

হইতে পারে কিন! এই প্রকার সংশয় দোলাতে ছুলিতে, হুলিতে বচার দ্বার 
আমাদের তাহ! নিশ্চয় করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যা&] বেদে আছে, ইতিহাস, 

পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা সত্য বলিয়া! উক্ত হইয়াছে, তাহার সত্যতাতে সন্দিহান 

হওয়া, হুর্ভাগ্য শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিকের কার্য। আপনি যদি দর করে আমাদের 
বুঝিবার শক্তি অনুসারে এই বিষয়ে কিছু বলেন, তাহ! হইলে, আমর! পরম 

উপকৃত হইব, আমর! যথাশক্তি সাবধান হইয়! তাহ! শ্রবণ করিব, তাহার মনন 

করিবার চেষ্টা করিব। | 

* প্বাযুরুবাচ__ স্থানে সংশগ্রিতং বিপ্রা ভবন্তি হেতু চোদিতৈঃ। 

জিজ্ঞাস! ছি ন নান্তিক্যং সাধয়েৎ সাধুবুদ্ধিযু--॥”- -শিবপুরাণ, ২৭ অধ্যায়। 



৪৩৮ রা : উত্সর। 

বক্তা-মা! তোমার আন্তিক্য দেখিয়া আমি অতান্ত প্রীত, হইলাঁম। 
গুরুদেব এবং বেদে ও শান্ত্রবাক্যে যথার্থ বিশ্বাসকে ষথার্থ আন্তিকা বল! হয়, 

(*শ্রোতে ম্মার্তে চ বিশ্বাসে যত্বদাস্তিক্য মুচ্যতে ।*-_ হজাবালদর্শননোপনিষৎ ) 
আমি, তোমাদদিগকে বেদ-শান্্র এবং বেদ-শান্ত্রের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা এই 
বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এখন তোমাদের কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে, 
তাহ! বল। 

জিজ্ঞানু ] বাব! ! শোকজয়ের উপান্ন আছে কিনা, ধদ্দি থাকে, তবে 

দয়াময়ী-_- / কিরূপে তদুপায়ের আশ্রয় পূর্ব্বক শাস্তি পাইব, এখন তাহাই 

আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস1, তহ্বতীত আর কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা আমাদের 
এখন হইতেছে ন!। পুর্বে নিবেদন করিয়াছি, যদি অসম্ভব ন| হয়, তাহ! হইলে, 

একবার স্বপ্নে আমার পুত্রকে দেখাইয়া দিন, স্বপ্নে দেখাইয়া, সে আমাকে বলুক, 

মা! আমি সুখময় স্থানে পরমস্থখে বাস করিতেছ, আমার আর কোন কষ্ট 

নাই, তুমি আমার জন্য আর (শাক করিও না। 

বন্ত! _ভগবান্ তোমার এই ইচ্ছ। পূর্ণ করিবেন। 

স্বপ্নে স্ৃত পুত্র দর্শন ও তাহার কথ শ্রবণ। 

জিজ্ঞাস | বাব ! আমি অনেকতঃ শাস্তচিত্ত হইয়াছি, গত রজনীতে 
দয়াময়ী-- ] আমার পুত্র শ্বপ্লে হতভাগিনীকে দেখা দরিয়াছিল, সে আমাকে 

বলয়াছে, মা! তুমি আমার জন্ত আর শোক. করিও না, তুমি শোক করিলে, 

আমার খঙ্রুতি হইবে, আমি অত্যন্ত সুখে আছি, 'মামার কোন কষ্ট নাই। তুমি 

পূর্ব পুণ্য বলে ধীহার দর্শন পাইয়াছ, তাচ! হইতেই তোমার সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ 

হ্বে। স্বপ্ন হইলেও, আমি ইহাতে অত্যন্ত শাস্তি পাইয়াছ, আমিও ইছাই 

প্রার্থন৷ করিয়াছিলাম। | 

জিজ্ঞানু বাব1! পুর্ব ক্ষন্মের বিশিষ্ট স্তক্কৃতি নিবন্ধন আমরা আপনার 
সুবনল্তী_ কি লাভ করিয়াছি, এখন আমাদের যাহাতে আপনার 

চরণে অচল তাহ হয়, যাহাতে আমরা আপনার উপদেশানুনারে মাত্মার প্রকৃত 

কল্যাণ সাধনে সমর্থ হই, আপনি রুপ! পূর্বক তাহ! করুন, এতদ্বাতীত আমাদের 

আর কোন প্রীর্থন! নাই । ধাহাকে হারাইয়াছি, পুনর্বার. তাহাকে পাইবার ইচ্ছা! 

কর! উচিত কি ন1,এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । ধাহ!কে পাইলে, আর কিছু 

প্রাপ্তবা আছে বলে মনে হয় না, ধাহাকে জানিলে সব জানা হয়, আর কিছু 
জানিবার অবশিষ্ট আছে বলে. মনে হয় না, যাহাতে আমর! তাহাকে পাইতে 



শোক জয়ের উপায় । ৃ ৪৩৯ 

পারি, জানিতে পারি, যাহাতে আমরা তাহার চরণে সর্বতোর্ভীবে আত্মভার 
সমর্পণ করিতে পারি, আপনি তাহাই করুন আমর! যেন ইতঃপর আপন! 
হইতে আর কিছু প্রার্থনা না করি। 

বন্তা--ম! ! শোক" জয়ের চেষ্টা এবং যোগ দ্বারা আত্মদর্শনের চেষ্ট এক 

কথা । আত্মবিৎ ন1 হইলে, কেহ শোক সাগরের পারে উপনীত হইতে পারে ন|।' 

যোগিশ্রে্ঠ ভগবান্ যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন, যোগ দ্বারা আত্ম দর্শনই পরম ধর্ম । 

জিজ্ঞান্থ ) বাবা! যন্থার। আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়, সেই যোগের স্বরূপ 

স্থবর্ণনলিনী_- এ কি? আমরা কি, সেই যোগ সাধনে উপধুক্তা হইতে 

পারি? আমর] কি, ছুষ্পার শোক পারাবারের পারে যাইতে পারি? বাব! 

এখন বোধ হইতেছে, ভগবানের কত দয়! ॥ যদ্দি আমাদিগকে শোক বাহু দ্বারা 

দগ্ধ না করিংতন, তাঠ। হইলে কি, আমরা আরজ আপনার শ্শীতল, সর্বহঃখহর, 

শান্তিময় চরণচ্ছায়ার আশ্রয় লাভে সমর্থ হইতাম ? তাহ! হইলে কি, আমর! 
মানবের প্রকৃত কল্যাণমার্গের অনুসন্ধান করিতে 'অভিলাষিণী হইতাম? তাহ! 

হইলে, একদিন পুর্ববে যে আমর! দয়াময় ভগবান্কে নিষ্ঠুর বলিয়াছি, সেই আমর! 
আজ কি, “ভগবান যদ্দি আমাদিগকে প্রদীপ্ত শোকানল দ্বারা দগ্ধ না করিতেন, 

তাহা হইলে, আমরা কি আপনার সর্বহ্ঃথহর শাস্তিময়, চরণচ্ছায়ার আশ্রয় 

লাভে সমর্থ হইতাম?” এইবূপ কথা বলিতে পারিতাম? বাবা! আমর! 

আপনার শরণাগত, যাহাতে আমাদের ভাল হইবে, আপনি তাহা করুন, কি- 

সে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, যথার্থ ভাবে তাহ স্থির করিবার শি কি, 

আমাদের আছে? দুর্বিষহ শোকাগ্নির জাল! প্রশমিত করিয়া, যে শান্ত দিলেন, 

তাহা যেন কখন নিস্বত না হই, হৃদয় যেন চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকে, 

জ্ঞানদাতা গুরু ও ভগবান্ যে অভিন্ন, এই বোধ যেন স্দৃঢ় হয়। 

জিজ্ঞান্ু 1 বাব৷ ! বধুমাতা৷ যাহা! বলিলেন, তাহ! ছাড়! আমার আর 

দয়াময়ী-_ কিছু বলিবার নাই, দৃঢ় বিশ্বাস হা? গার চরণেই 
আমাদের গ্রকৃত ভদ্র নিহিত আছে। টি ক্রমশ, 

ছারা ওর 
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(পূর্বানুবৃত্তি ) | 

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞন্থর যেরূপ 

ধারণ। হইয়াছে । 

জিজ্ঞান্ু___শিবের শ্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, 
তৎসমুদায় আমি কি মনে রাখিতে পারিয়াছি দাদা! আমি কি, যথার্থ ভাবে 

তাহাদের তাৎপধ্য গ্রহণ করিবার যোগ্য ? তথাপি আপনার উপদেশ শুনিয়া, 

যাহা! মনে হইয়াছে, তাহা! বলিতেছি | আপনার শিবতত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া, 

আমার ধারণ! হইয়াছে, *শিবই সব” আমি শিবের, শিব সুখময়, শিব জ্ঞান- 

বিজ্ঞানময়, শিব দয়াময়, শিব প্রেমপারাবার, শিব মৃত্যুঞ্জয়, শিব অমৃত স্বরূপ, 

স্থখময় শিব, সর্ধস্থথের দাতা, ঝ্রিবিধ ছঃখের স্পর্শ করিবার অযোগ্য “শিব”, 

সর্বদুঃখহর্তী, নিষ্পাপ শিব, সর্বকলুষহস্ত।। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ শিব, মুর্খেরও 

জ্ঞানদাত! শিব", ধনহীনের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, শিব রোগার্তের অব্র্থ 

মহৌষধ, শিব বিশ্বের পিতা, শিব বিশ্বের মাতা, শিব সর্বভাবময়, শিব ভব রোগ 

বৈচ্থা, বিশ্ব প্রাণ শিব, বিশ্বের প্রাণদাতা, যাহ! সৎ তাহাই “শিব”, শিব ছাড়া 

সকলই অসৎ, বুঝক ন! বুঝুক, জীব এই শিবের জন্যই সতত চঞ্চল, আনন্দময়, 
জ্ঞানমর়ঃ, অমৃতময়, শিবকে পাইবার জগ্তই জীব নিয়ত ব্যাকুল। শিবকে, 
আপনারশ্মুখ হইতে তাহ! শুনিয়া, দৃঢ় ভূমিক না! হইলেও, আমার এইরূপ ধারণা 

হইয়াছে &* পকর্ম না করিলেও কি, শিব ফল দেন ?* আমার এই প্রশ্নের আপনি 

যে সমাধান করিয়াছেন, আমার তাহ বড় ভাল লাগিয়াছে। যিনি যথার্থভাবে 

শিবপুঞ্প! করেন, তিনি কি, কোন কর্ম করেন না? “কর্ম করা” বলিতে, পূর্বে 
যাহা! বুঝিতাম, কর্ম্দ সম্বন্ধে আপনার উপদেশ শুনিয়!, “কর্ম কর!” বলিতে “আমি 

এখন আর চুঁ তাচ! বুঝিন না । সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি নাই বে, 
তথাপি এখন বুবিয্নাছি, “কর্ম করা” বলিতে, আগে যাহা বুঝিতাম তাহা 
কর্মকরার স্থল রূপ । “মন” ও শকর্্ম”, “অগ্নি” ও “উষ্ণতার” স্তার় যে, অভিন্ন 

পদার্থ, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। মানস কর্্মও যে, কর্ম, মানস কর্ণ 

যে, সর্বপ্রকার শারীর কম্ধের সুক্ষ অবস্থা, তাহ! একটু বুঝিতে পারিয়াছি। 

"ভাবন!”, কোন্ পদার্থ তাহাত আগে মোটেই বুঝিতাম না, আপনার কৃপায় 
এখন “ভাবন।” কাহাকে বলে, তাহার যেন একটু বোধ হইয়াছে । 
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বক্তা__“মন”কেনি পদার্থ,আমি তোমাকে ক্রমশঃ ভাল করে তাহা বুধবার চেষ্টা 

করিব। “মন” হইতেই বাহা জগতের পরিণাম হইয়। থাকে, মনের স্পন্দনঈ, সর্ধব- 

প্রকার বাহ্ কর্মের মূল কারণ, ভাবনার মহিমা! অপার, তুমি ক্রমশঃ এই সকল তত্ব 

জানিতে পারিবে । প্যাহার যাদৃশ ভাবনা, যাদৃশ শ্রদ্ধা, সে তদ্রপ হইয়া থাকে,” 
এই কথার গর্ভে যে, কত মহামূল্য তত্ব রত্ব আছে পরে তাহা! উপলব্ধি হইবে। 
স্থলশরীরের ক্রিয়! ব্যতিরেকে, ম।নুষ যে, কেবল মানস কর্ম দ্বার সব করিতে 
পারে, সন জানিতে ও পাইতে পারে, যখন তুম ইহ! যথার্থভাবে অনুভব করিতে 
পারিবে, তখনই তোমার যথার্থ শিবু! হইবে, তখনই তোম!র, শিবই, সব, 

শিবই, সর্বন্থদাতা, শিবই ত্রিবিধ দুঃখের হস্তা, এই বিশ্বাস শুদড় হইবে। 
মানসশক্তিই যে, সর্ধস্থল বা ভৌতিক শক্তির মুল, অধুনা, পাশ্চাত্য চিন্তাশীল 

বুধগণের মধ, কেহ কেহ তাহ! স্বীকার করিতেছেন। “মানস শক্তি; 

“ভাবনা” “সংকল্প ইত্যাদির তত্বানুসন্ধান যে, অতিমাত্র উপকারক, কেহ কেহ 
তাহ! বুঝিয়াছেন। * যাহ! বলিতেছিলে, বল। 

জিজ্ঞ|সু-_-*শিব” ও পশিবা” এক-_অভিন, তাহ! শুনিয়া, আমার বড় 
আহ্লাদ হইয়াছে ; আমি কৃতার্থ হইয়াছি। “শব হইতে শিব হইয়াছেন, এই 

কথার অভি প্রায় কি, তাহা একটু বুঝিয্লাছি, “শব হইতে না পারিলে, শিব হওয়া 
যায় না,” শিবকে জান! বা পাওয়! যায় না, ইহ অমূল্য কথ! বলে আমার বিশ্বাস 

হইয়াছে । পূর্ণভাবে শব হইতে পারিলে, শিবকে সব দিতে পারিলে, 
তবে যে যথার্থ শিব পুজা হয়, আমার তাহ! ধারণ! হইয়াছে । যাহাতে য্ঙ্চলে 

শয়ন করেন, যিনি সকলের আধার, সর্বকার্যের পরম কারণ, তিনিই যে, 
শাটার পজ্্্্ষপ্্্্প 
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কি বুগ্ধি পুর্ব্বক কর্ম কি অবুদ্ধিপুর্রবক কর্ম সংকল্প উভয়েরই মূল। যাহার 
যেরূপ শ্রদ্ধ। সে তদ্রপ হইয়! থাকে । বিশিষ্ট সংস্কার ব ভাবনাঘুক্ত অস্তঃকরণের 

অনুরূপ সর্ব প্রাণি জাতের শ্রদ্ধা হুইয়! থাকে (শ্রন্ধাময়োংয়ং পুরুষোঃ যে! য শ্রদ্ধঃ 
স এব সঃ।”-_গীত] ) এই সকল কথার মুলা অধিকত্তর | 

৫৬ 
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সর্বপ্রকারস্ইই দাত, তিনিই যে, সর্বহূ:থ হর “হর*, তিনিই যে, ভৰ ভেষজ, 
'পুর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিলে, ককৃতকৃত্য হইব, আমার তাহ। দৃঢ় বিশ্বাস 

হইয়াছে । অজ্ঞানের নাশার্থ শিবকেই ডাকিব, ইহারই শরণাগত হইব, 
ক্ষুংপিপাসা দ্বার। ক্লিষ্ট হইলে, ইঠাকেই বলিব, “বাবা! গে! ! আমার ক্ষুধা হইয়াছে, 
আমার পিপাস! ভইয়াছে, ধনের অভাব হ'লে, শিবকেই বলিব “ঠাকুর! আমার 
ধনের অভাবে কষ্ট হচ্চে ; খণ জনিত দুঃখ হইলে, খণ মোচক শিবের কাছেই 
প্রার্থনা করিব, "ঠাকুর ! আমাকে খণ মুক্ত কর?" ব্যাধির যাতনা অসহ্ হ'লে, 
করুণাময় বিখচিকিৎসক শিবকেই, বলিব, *ঠ:কুর! আমাকে ব্যাধিমুস্ত কর, 
শান্তিময়! আমার হৃদয়ে শাস্তি দাও+, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, “শিব নাম জপ 
করিব, যথাশক্তি শিবের পুজা করিব, আপনার কাছ থেকে যথার্থভাবে 
শিবপুঞ্জ। করিতে শিখিব ? সর্বাস্তঃকরণে সর্বদা শিবের চরণে নমোনমঃ করিতে 
অভ্যাস করিব, যে কোন বাক্তিকে হুঃখী দেখব, আপনার উপদেশানুসারে 

তাহার জন্তই সর্বহঃখ হর, ভক্ততাপ নিবারক “হর' চরণে নমো নমঃ করিব, 
জগৎকে “শিবময়” কর বলে প্রার্থনা করিব, আপনার আদেশানুসারে শিবের 
সেব। ছাড়া যেন আর কোন কামন! আমার হৃদয়কে আর কলুষিত করিতে 
ন! পারে | এই নিমিত্ত রাত-দিন, দিন-রাত, “নমঃ শিবায়' “নমঃ শিবায়” এই মন্ত্রে 
অর্থ ভাবন! পূর্বক জপ করিব। দাদা! শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা শুনিয়া আমার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার সংকল্প হইয়াছে । 

বন্ত।-_ধনার্থ দরিদ্র সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে শিবের নিকট হইতে *ধন” প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন, বিছ্যার্থী শিবের নিকট হইতেই বিগ্ভালাভ করেন, রোগার্ত শিবের 
সকাশ হইতেই,নিরামনন হম,ফলতঃ শিবই যে,জীবের একমাত্র “শিব” ব৷ সুখদাতা, 
তুমি যে, তাহার একটু আভাস পাইয়াছ, আমি তজ্ন্ত অত্যন্ত স্থখী হইলাম। 

“শিব দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোধষাগার,” সর্বশক্তিমান, করুণাময়, সর্বজ্ঞ, 
সর্বরেেশ নাশক কল্যাণগুণগ্রামের আকর, বিশ্ব পিত!, তাহার সন্তানদিগকে 
তাহার সর্বন্বের, তাহার যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী করিয়া, সৃষ্টি 
করিয়াছেন, যিনি বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে, সদ্গুরুর কৃপায় ইহা অনুভব 
করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বপিতার অনস্ত কোষাগারের দ্বার 
তাহার নিমিত্ত সদ। উন্ুুক্ত, তিনি ভগবানের সকাশ হইতে প্রার্থনা মীত্রে অথব! 
বিন! প্রার্থনায় স? পাইয়! থাকেন, পূর্ণের সৎ-সস্তান পিতার পূর্ণতাতে পূর্ণ 
হইবেন, ইহ! কি অসম্ভব? ইহা কি অবিশ্বান্ত ? শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, জগৎ নির্বাহের 
নিযমজ্ঞ বা পূর্ণ বিজ্ঞানবিং হইয়া, একাগ্রচিত্তে ধিনি যাহ প্রার্থনা করেন, 
ভগবান্ তাহাকে তা দিয়া থাকেন, অভাবের ভয়ে তাঁহাকে আর ভীত হইতে 
হয় না, কোনরূপ ক্লেশের আশঙ্কা আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার 

করিতে সাহুসী হয় না। একজন প্রতীচ্য স্ুবিদ্বান্, ধীমান্ ঈশ্বরাহুরাগী 
অনেকতঃ এইরূপ কথ! বলিয়াছেন, সর্বত্র সর্ধবদ! সমদৃষ্টি, বেদময় শিবের কৃপায়, 
ই্ছার চিত্তে অনেক বেদবোধিত সত্যার্থ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । ইনি স্পষ্টভাবে 
বলিয়াছেন, “যিনি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি ইশ্বর প্রদত্ত শক্কিসমূহের যথার্থভাবে 
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বাবহার করেন, সর্বশিবঙ্করী শিবা বা প্রকৃতির কোবাগার তাহার*ফাছে সদা 
উন্মুক্ত দ্বার, এতাদৃশ পুরুষের প্রার্থনামাত্রেই (বথাবিধি প্রীর্থন! হওয়! চাই) 
সকল অভাব পর্ণ হয়।* এখন “রাত্রি” কোন্ পদার্থ, তাহ! শ্রবণ কর। 

রাত্রি কোন্ পদার্থ। 
উপাদি স্যত্রকারের মতে দামার্থক (দান করা চইয়াছে অর্থ যাহার ) “রা” 

ধাতু হইতে প্রাত্রি* পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । যাহা কর্ম হইতে অবসর প্রদান 
করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি স্থুখ প্রদান করে, তাহ] “রাত্রি”। নিরুক্তের 
নৈঘণ্ট।ক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, "যাহা নত্তঞ্চর (যাহার! রাত্রিতে বিচরণ করে, 
রাত্র যাহাদ্দের বিহার সময় ) ভূত সকলকে প্রকষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাজি 
উপস্থিত হইলে, রাত্রচর প্রাণীরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে জানিয় 
আনন্দিত হয়) এবং যাহ! মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণীবর্গকে ইতিকর্তব্যত। কর্ম 
হইতে উপরত করে, স্থির করে, (রাত্রি শাসিলেই দ্িবাচর প্রাণীগণ কর্ম্দ হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে, রাত্রি, দ্রিবাচরদিগের আরামের সময়) 
তাহা “রাত্রি”। পক্ষপা” ও পশর্বরী, ইহারা রাত্রির অপর নাম। নিঘণ্ট, 
টাকাতে “দিবসে স্ব-স্ব কর্ম দ্বার! ক্ষীণ--শ্রাস্ত প্রাণিদিগকে যাহা স্বাপ ছার! 
( নিদ্রিত করিয়! ) রক্ষা করে, তাহ] “ক্ষপ1,” এবং যাহাতে-_ষে কালে নিদ্রিত 
হইয়া, প্রাণির! প্রাতঃকালে পুননববৎ (শ্রাস্তিদুর হওয়ায় পুনর্্বার যেন নূতনের 
হ্যায় হইয়। ) উতিত হয়, নিদ্রার্থ যাহার শরণ গ্রহণ করে, তাহ! *শর্বরী”, রাত্রির 
পক্ষুপ” ও পশর্ববরী এই নাম দ্য়ের এই প্রকার অর্থ উক্ত হইয়াছে। 1 

বেদে রাত্রি শব্ের প্রয়োগ । 

প্রাত্রী ব্যথ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষভিঃ | বিশ্ব! অধি শ্রিয়োহধিত ॥” খথেদ 
সংহিতা! ৮৭1১৪।১--বেদে এবং বেদমুলক, বেদরূপাস্তর পুরাণাদিতে প্জীবরাত্রি” 
ও “ঈশ্বর রাত্রি,” রাত্রি দেবতার এই দ্বিবিধরূপ বর্ণিত হইয়াছে । প্রাত্রি” শব 
উচ্চারিত হইলে, সাধারণের মনে যে অর্থের প্রতিবিশ্ব পতিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে 
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+ প্রাত্রিঃ কন্মাংপ্ররময়তি ভূতানি নত্ৃর্চারীগ্যুপরময়তীতরাণি এবী 
করোতি ।”__নিকুক্ত নৈঘণ্ট,ককাণওড। 

“ন্থৈঃ ন্বৈঃ কম্দভিঃ অহনি ক্ষীণান্ প্রাণিনঃ ইয়ং স্বাপেন পাতীতি ক্ষপা, 
অন্তাং হি সুপ্তাঃ পুনর্নৰা! ইব গ্রাণিনঃ প্রাতরুত্িষ্টস্তি। শরণমস্তাং স্বাপার্থং 

ব্রিয়ত ইতি শর্ধরী ।৮-_নিঘণ্ট টীকা। | | 
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অপ্রদাদি জীঙ্ীপের দৈননিন (প্রতিদিনের) ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহ! প্জীবরাত্রি” 
ষে রাত্রিতে ঈশ্বর বাবহারও বিলুপ্ত হইয়। থাকে, তাহ! “ঈশ্বর রাত্রি”। 

মহা প্রলয়কালে অন্ঠ বস্তর অভাব বশতঃ কেবল সর্ধকারণ “অব্যক্ত” পদ্দবাচ্য 

্রঙ্গ-মায়াত্মক বস্তুই বিগ্কমান থাকেন, ইহাীকেই “ঈশ্বররাত্রি,» এই নাম দ্বার! 
অভিহিত কর! হয়। দেবী পুরাণে উক্ত হইয়াছে, প্ব্রহ্গ-মায়াত্মিক! রাত্রি” 
পরমেশ্বরেরও লয়।ঝ্মিকা। পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা এই রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী 
*ভূবনেশী” নামে প্রকীতিতা হইয়া! থাকেন (*ব্রঙ্গমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশ 
লয়াত্মিকা। তদধিষ্ঠাতৃদেবীতু ভূবনেশী গ্রকীর্তিত! ॥৮-_দেবীপুরাণ )। 

জিজ্ঞান্থ-_দাদ! ! 'আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিন!, আমার যেন সব 
“অন্ধকার” পঅন্ধকার+ বোধ হচ্চে। পরমেশ্বরেরও লয় হয়,” এই কথার অভিপ্রায় 
কি? পরমেশ্বর” কি, তাহা হইলে, অর্নত্য? যে পরমেশ্বরের লয় হয়, তাহার 
স্বরূপ কি? সাংখ্যদর্শন যে, নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, *নিত্য ঈশ্বর” 
শিন্ধ হয় না, এই কথ। বলিয়াছেন, দেবীপুরাণ কি, এখানে সেই সাংখ্যের মতই 
অঙ্গীকার করিয়াছেন ? “পরমেশ্বর” কি* ব্রন্ম-মায়াত্মক নহেন? আপনার মুখ 
হইতে গুনিয়াছি, “জীব*, মায়া বা অবিগ্ভার অধীন, ঈশ্বর মায়ার অধীন নছেন, 
“মায়া” ঈশ্বরের বশীভূত, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে “মায়” ক্রিয়া করেন, “মায়া,” 
ঈশ্বরেরই শক্তি । পশিব” ও পশিবা” যে, অভিন্ন, আপনি তাহাও ইতঃপুর্কে 
বুঝাইফ়াছেন। আমি তা'ই বলিলাম, আমার যেন সব ”অন্ধকার” পঅন্ধকার” 
বোধ হচ্চে। 

বক্তা তুমি এই নিমিত্ত হতাশ হইও না,বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া, লজ্জিত 
হইও ন|। প্রাত্রির” কথ! হইতেছে, প্রথমে “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ ত 

হবেই। তবে বেদ যেরাত্রির কথা ঝলিতেছেন, তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী, 
তাহাতে অন্ধকারের লেশ নাই, তিনি প্রকাশময়ী, তিনি গোতনশীলা, সর্বববস্তকে 
তিনি গ্রকাশ করিয়া থাকেন। তুমি ধীরভাবে বেদবর্ণিত রা'ত্রদেবীর ্বরূপ 
দেখিবার চেষ্টা কর, তার চরণপানে তাঁকাইয়া থাক, চিন্ুয়ী রাজি দেবীর কৃপায়, 
তোমার সকল অন্ধকার অচিরে দৃরীভূত হইবে, ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে, তুমি 
তাহার জোতির্ময়দপ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইবে । পরমেশ্বরেরও লয় 
হয়, এই কথা শুনিলে, অনেকেরই “অস্ককার” “অন্ধকার” বোধ হয়, তুমি 
বালিকা, তোমারত হবারই কথা। “নিত্য ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হন ন1,” 

খাদর্শনের এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি সময়াস্তরে তোমাকে তাহা 
বুঝাইব। বিজ্ঞানভিক্ষু স্ব প্রণীত “বিজ্ঞানামূ ত* নামক ব্রহ্মহুত্রভাষ্ঘে বলিয়াছেন, 

. ধকেবল জীবাত্মার স্বরূপ দর্শন হইলেও, মোক্ষ হইয়! থাকে, ইহা 'প্রতিপাদন 
করিবার জন্ত সাংখ্যদর্শন 'অনীশ্বর বৌদ্ধমতের অভ্যুপগম (অঙ্গীকার) বাদ 
দ্বারা, গ্রতিজ্ঞাত আত্ম-অনাত্মবিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বশান্ত্রে 
প্রয়োজনাভাব বশতঃ ) পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। প্ব্রহ্গা”, 
*্বিধুঃ” ও “মহেশ্বর” ব্যতিরিক ঈশ্বরের সাধন, বহু আয়াদ সাধ্য, অপিচ 
ব্রক্মমীমাংসাতে তাহা! কর! হইয়াছে, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শন প্রণেতা ঈশ্বর 
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প্রতিপাদন করেন নাই । * বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই কথ! দ্বারা পন্থমেশ্বরেরও লয় 
হইয়। থাকে, ইহ! শুনিয়া, তোমার যে “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ হইতেছিল, 
তাহা! বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত হুইবে। 

প্রাত্রিতৃত্ত” অত্যন্ত গস্ভীরার্থক, ইহাতে সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয়তন্ব ব্যাথ্যাত হুইয়াছে । বেদে, উপনিষদ ( উপনিষৎ বেদের অঙ্গ বিশেষ, 

যেখানে “বেদ” ও “উপনিষৎ এই পদ ছয়ের পৃথক উল্লেখ দৃষ্ট হইবে, সেখানে 
*বেদ” শব্ধ বেদের মন্ত্রভাগ ও উপনিষৎ ব্যতিরিক্ত ব্রাঙ্গণভাগ বুঝাইতে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । “সোপনিষৎ, সেতিহাস, সপুরাণ বেদ", 1 এইরূপ 
প্রয়োগ বহুন্থলে দৃষ্ট হইয়৷ থাকে), বেদমুলক স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে, আগমে বিশ্বের 
স্যষ্টিতস্্ব বুঝাইবার নিমিত্ত, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সারাংশ রাত্রি-সৃক্তে 
বিছ্ছমান আছে । অতএব রাত্রিসুক্কের অর্থ যথার্থভাবে উপলান্ধ করিতে হইলে, 
বিশ্বজগতের বেদশাস্ত্রোপদিষ& সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ অবগত 
5ওয়া আবশ্তুক । আমি এই জন্ত তোম!কে প্রথমে বিশ্বজগতের, বেদ-শীতজ্+প- 
দিষ্ট স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইতেছি । 

যাহ! বস্ততঃ অসৎ, যাহ! বস্ততঃ নাই, তাহ! কখন 'সৎ, হয়ন!, যাহ। বস্তুতঃ 
নাই, তাহার কদাচ জন্ম হয়না, এবং যাহা! সৎ, যাহ! বস্ততঃ আছে, তাহার 
কখনও একব।রে নাশ বা ধ্বংস হয়না । বেদের এবং বেদমুলক শাস্ত্র সমূহের 
এই উপদেশের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে ন! পারিলে, বেদ-শান্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি স্থিতি 

ও লয়বিষয়'ক উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইবে না। পনাশ” ও প্লয়” এই 
শব্ধ দ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহ! জানিতে পারিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, যাহ! সৎ, 
যাহ বিদ্ধমান, তাহার যে, একেবারে ধ্বংম হয়না, তাহ। যে, একেবারে অসৎ 
হয়না, ”নাশ*” ও পলয়” এই পদদ্বধয়ের মূল অর্থ হইতেই, তাহা অবধারিত হইয়া 
থাকে। “নশ” ধাতু হইতে প্নাশ” পদ এবং *লী* ধাতু হইতে ”্লয়” পদ নিষ্প্ন 
হইয়াছে । “নশ” ধাতুর অর্থ অদর্শন, যাহাকে আমরা আর কোথাও দেখিতে 

পাই না, তাহাকেই আমরা ই£1 একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া থাকি। 
বস্ততঃ বিস্তমান বস্তর উপলব্ধি ন৷ হইবার, হুক্ত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু কারণ 
আছে। মানুষ যখন মরি! যায়, তখন আমর] মনে করি, উহার একেবারে 
নাশ হইল, উহ! আর কোন দেশে, কোন অবস্থাতে বিগ্চমান নাই। কিন্তু 
“নাশ” শবের যথার্থ অর্থ জানা থাকিলে, মনে হইবে, মৃত ব্যক্তির একেবারে 
ধ্বংস হয় ন!, উহা! যে, কোথ'ও, কোন অবস্থাতে বিগ্কমান নাই, তাহা নছে। 

* পঅক্রোচাতে কেবলজীবাস্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপাদক্িতুং 
সাংখ্য। অনীশ্বর বৌদ্ধমভাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্মনাআ্মবিবেকং প্রতিপাদয়স্তি, 
ঈশ্বরব্যবস্থাপনন্ত স্বশাস্ত্রেবন্ুপযোগাৎ। শ্রুতিত্যো ব্রঙ্গবিষুশিবাতিরিক্তেশ্বরসাধনে 
প্রয়াসবাহুল্যাৎ। ব্রন্ষমীমাংসয়ৈব তৎসাধনন্ত ক্ৃতত্বাচ্চ।”-_বিজ্ঞানামৃত। 

1 “্চত্বাবেো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহ।সাঃ | সর্বেতে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্তত্তে ।৮- 
গায়ত্রীহদর় ৷ অর্থাৎ গাক্সত্রী হইতে সোপনিষৎ,*সেতিহাস,চারবেদ উৎপন্নহইয়াছে। 
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অ।মি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, প্যাহা সং, যাহা! বস্ততঃ . বিছ্ামান, তাহার কখনও 
একেবারে নাশ হয় না, এবং যাহা বস্ততঃ অসং, তাহার কখনও জন্ম হয়না” 
এই সঙ্্য পূর্ণভাবে অনুভূত না হইলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট স্ষটি-স্থিতি-ও-লয়তত্বের 
যথার্থ বোধ হইবেন । বিসর্গ” বা ত্যাগার্থক পস্থ্” ধাতুব উত্তর “ক্তিন্” 
প্রত্যয় করিয়! “সৃষ্টি” পদ এবং *শ্লেষণ* ব। আলিঙ্গনার্থক “লী” ধাতুর উত্তর 
”অ৮৮ প্রত্যয় করিয়া “লয়” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অভিব্ক্ত হওয়াকে, 
বর্তমান অবস্থায় আগমন করাকে “উৎপত্তি” এবং কারণে লয় হওয়!কে, 
অভিব্যক্ত বা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে, প্নাশ” বলা হয় ( "নাশঃ 
কারণলয়ঃ ।”-সাংদং ১১২১ )। 

খগ্বেদসংহিতা কারণের সহিত সঙ্গত-_কারণে লীন, অবিভাগাপন্ন, একীভূত, 
অখণ্ড তমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল, কিরূপে স্থস্থির আরম্ত 
হুইল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। 

শছারির পুর্বে প্রলয়দশাতে বিশ্বজগণ্, নৈশতমঃ যেমন সর্বপদার্থকে আবৃত 
করিয়৷ রাখে, সেইরূপ তমঃ ( আত্মতত্বের আবরক মায়! নামক তাবরূপ অজ্ঞান ) 
দ্বারা আবৃত হইয়! খিগ্বমান থাকে (“তম আপীত্তমস! গুঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং 
সর্বমাইদম্ 1৮ খণ্বেদসংহিতা ৮/১১/১২৯)। 

ভগবান্ মনও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। * কারণের সহিত একীভূত-_ 
অবিভাগাপন তৎকাধ্যঞজাত ( বিশ্বগ্গৎ ) তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, 
ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের পর্যযাপোচন! রূপ তপঃ 
ব। ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ (“্তুচ্ছোনাভ্য পিহিতং 
ষদাসীত্প সম্তন্মহিন! জায়তৈকম্ ॥৮-_খগ্েদসংহিতা ৮১১।১২৯। রম! কিছুই 
ষে বুঝতে পারিতেছ না, তোমার মুখ দেখিয়া, আমি তাহ! বুঝিতে পা1রতেছি। 

জিজ্ঞান্ু-_মাপনার কৃপায় কিছু বুঝিতে পারিব। “পরমেশ্বরের পধ্যালোচন। 
রূপ তপঃ ব| ঈক্ষণই লয় প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ",এই কথার অর্থ কি? 

বন্তা-_-"তপঃ” শব্দ শাস্ত্রে বু অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। পরমেশ্বরের যে 
তপকে জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ বল! হইয়াছে, তাহ। শ্রষ্টব্য পদার্থ সমুহ্র__ 
যাহাদের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম সকলের পর্যালোচনা ত্বক, 
অর্থাৎ কোন্ অর্টব্য পদার্থ (কিরূপ কর্ম করিয়! প্রকৃতি গর্ভে নিদ্রিত হইয়াছে, 
তথ্ঘিচারমূলক | সর্বজ্ঞ, সব্ধবিৎ পরমেশ্বরের তপঃ জ্ঞানময় (“যঃ সর্বজ্ঞঃ 
সর্ববিদ্ যন্তজ্ঞানময়ং তপঃ 1*- মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯)। অথর্বব্দসংহিতাতে 
উক্ত হইয়াছে, স্ষ্টিসময়ে অষ্টা পরমেশ্বরের অষ্টবা পর্যযালোচনাত্মক তপঃ এবং 
গ্রাণিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত, পুণা পুণ্যাত্মক, সুখ হুঃখফলোম্মুখ পাঁরপক কর্ম, এই 
ছুইটী বিষ্মান ছিল,ইহারই স্থির কারণ (”তপশ্চৈবাস্তাং কন্ধ চান্তমহত্যর্বে ।__ 

*”আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতম লক্ষণং। অগ্রতক্যমনির্দেশ্টং পরন্থগ্তমিব 

সর্বত ইতি ॥৮__ মন্ুসংহিতা | 
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অর্থবর্ববেদনংহিত ১১।১০।২ )।- সৃষ্টির গ্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে “কাম” 
জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছ। উৎপন্ন হয়। ্ং 

জিজ্ঞান্থ-_-পরমেশ্বরের জগৎ সথষ্টি করিবার ইচ্ছ! হয় কেন? করুণাময়ের 
দুঃখময় জগৎ হৃষ্টি.করিবার ইচ্ছ! হইবার কারণ কি দাদ! ? 

বক্তা_-জীবগণ যে, জগতে মাসিতে চায়, ছঃখময় হইলেও, চিরশাস্তি 
নিকেনত, নিত্য সুখময় অমৃতধাম ছাড়িয়া, জীব যে, সংসারে আসিবার কামন। 
করে, করুণাময়ের কথা শোনে ন।। বেদ বলিয়াছেন, প্রলয় কালে জীবগণের 
বাসন! বাসিত অন্তঃকরণ সমুহ মায়! ব! প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে । 
প্রাণিদ্রিগের অতীত কল্পকৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্শ্বসমুহই ভাবিপ্রপঞ্চের 

রেতঃ (বীজ) স্বরূপ। এই সকল কম্ম যখন ফলোনুখ হয়, তখনি 
সর্ব্বকর্মফলগ্রদ, সর্ববকর্ম সাক্ষী, কর্ম্াধ্যক্ষ পরমেশ্বর়ের মনে জগৎ স্থষ্টি করিবার 
ইচ্ছা! হয়, কল্পান্তরে জীবসংঘরৃত কম্দুই যে, বর্তমান স্থষ্টির কারণ,তাহ! শব, শ্রুতি 
বা অলৌকিক ( অবাধিত ) প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি ত্রিকালভ্ঞ বিছ্জুন্গণের 
অনুভবকে ও, এই স্থলে ইহার গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। খণ্েদ বলিগ়্াছেন, 

'ইদ্রানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভৃত, বল্পান্তরে জীবগণ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত, কারণলীন্ কর্নকলকে অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিকালদণি 
যোগির! চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্বাক-_সমাধি দ্বারা সম্যগ রূপে জানিতে পারেন 
(শকামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসে। রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতিনির- 
বিন্দন্ হৃদিপ্রতীষ্যা। কবয়ো। মনীষ! ॥”-_খথেদসংহিতা ৮।১১১২৯)। 

কুস্থলে ( ধান্তাদ্ির বীজ রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তিকানির্মিত পাত্র বিশেষকে 
পকুস্ুল* বলে ) সংস্থাপিত ধান্তারদির বীজে, যেমন শাখা, কাণ্ড, পু্প ও ফলযুক্ত 
বৃক্ষ শ্ুক্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রন্ম-মায়াত্মিক! রাত্রিদেবী বা ভূবনেশ্বরীতে 
বিশ্বজগৎ অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে । কুম্থলে সংস্থাপিত বীজ, ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত 
হইলে, ভ্রমশঃ অস্থুরাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অঙ্কুরোনুখতারূপ অবস্থাকে মায়! 
বা প্রকৃতির "জাগ্রং” অবস্থ। বলা হুইয়। থাকে । সাংখ্যদর্শনে ইহা *মহতত্বঃ 
এই নামে অভিছিত হইয়াছে । বেদের মন্ত্রভাগে, উপনিষদে, বেদাস্তদর্শনে, এই 
অবস্থা পরমেশ্বরের “তপঃ”, জগৎ স্থষ্টি করিবার কাম, “ঈক্ষণ” ইত্যাদ শব দ্বার 
লক্ষিত হইয়াছে। * অচেতন প্রধান ঝ| প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, কারণ, 
শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ পূর্বক সৃষ্টির কথা আছে। অতএব অচেতন জড়- 
শক্তি হইতে জগৎ ত্য হইয়াছে, ইহা! "অশন্ধ” ইহা শব্ধ ঝা বেদ বিরুদ্ধ 
( “ঈক্ষতেনশব্মম্।”- _বেদাস্তদর্শন ১/১৫।৫ )। 

এইবার রাত্রিস্থত্বের আগ মন্ত্রীর ব্যাখ্যানের অবসর হইল। “যে দেবী স্বদেশে 
গ্রকাশমান তেজ দ্বার! সর্ববস্তকে প্রছে।তিত করেন,-_প্রকাশিত করেন, ষে দেবী 

মহত্বাদি দ্বার গ্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্ধমান বিশ্বজগংকে ব্যক্তাবস্থাতে 

* “তদৈক্ষত বহম্তাং প্রজায়েয়,--ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 
“সন ক্ষত লোকানুৎস্ঞ” * * *__এতরেয় আরণ্যক । 
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আনয়ন করেন, ব্রহ্ম __মায়াত্মিকা সেই রাত্রি, সেই ভূবনেশ্বরী, প্রথমে--জগৎ 
সৃষ্টি করিবার অগ্রে ম্বোৎপাদিত '( শ্ব-আপন হইতে স্থাষ্ট ) জগতের- অষ্টব্য 
অখিল পদার্থের,সদসৎ (গুভাগু ভ,পুণাাপুণ্যাত্মক) কর্মাদি সম্যগ রূপে ঈক্ষণ করেন, 
পর্যযালোচন। করেন, প্রলয় কালে তাহার সর্বাশ্রয় ক্োড়ে নিত্রিত-__প্রলীন 
প্রাণিদিগের মধো, কাহার কিরূপ কর্ম, কে কিরূপ কর্ম করিয়, প্রলীন হইয়াছে, 
রাজি দেবীর সর্বাধার কোলে ঘুমাইর়াছে, নিচার নেত্র দ্বারা তাহ! বিশেষতঃ 
দেখেন। তৎপরে প্রাণিদিগের কম্মান্ুরূপ ফলস্বরূপ বিশ্বকে প্রদান করেন-_ 
স্ষ্টি করেন । ভগবতী রাত্রিদেবী__ভূবনেশ্বরী,পূর্ববকল্পীয় স্বীয় “ক্রোড়ে নিদ্রিত অন্ত 
জীবগণের অপরিপন্ক, সদসৎ কর্ম্মসমূহের যখন ফল দানের সময় উপস্থিত হয়, তখন 
মহত্তত্বাদি দ্বারা বিশ্ব প্রপঞ্চ নির্মাণ পূর্বক তত্বৎ প্রাণিদিগের কন্ধপর্যাালো5না 

করেন,কোন্ প্রাণী কিরূপ কর্ম কারয়! গ্রলীন হইয়াছে, তীহার কোলে 
ঘুমাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়! কর্মফল প্রদান করেন। ভগবতী রাত্রিদেবীর 
সর্বজন, সর্বশক্তিমত্তা, কিরূপ, তাহা বর্ণনীক নহে। যাহ! বলিলাম, তুমি বোধ 
হয়, তাঁহার 1কচুই বুঝিতে পার নাই। 

 জিজ্ঞান্্-_একেবারে যে, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে, 
তবে ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বের স্্টিতত্বের বিবরণ, স্মবিদ্বান্ 
পুরুষদ্দিগেরই দুর্বোধ্য, আমি কি করে সেই ছুর্বোধ্য বিষয় শুনিবামাত্র 
সমাগব্ূপে বুঝিতে পারিব দাদা? বছদিন আপনার মুখ হইতে 
এই সকল কথ! শুনিতেছি, তা'ই ইহারা একেবারে অবোধ্য বলিয়!, মনে 
হইতেছে না । আমি যদি ঠিক জিজ্ঞান্থ হইতাম, তাহ! হইলে, আপনার দয়ায় 
আয়ে! বুঝিতে পারিতাম । আমার মন যে, বড় চঞ্চল, আমি কি স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়া, আপনার কাছে এই সকল অমুতময়ী কথা শুনিতে আসি? আপনি দয়া 
করে, ডাকেন, এই সকল কথ শোনান, তাইত আমি এই সকল কথ! শুনিতে 
পাই। আপনার দগ্লার অস্ত নাই, কিন্ত আমার হ্র্ভাগোরও সীম! নাই। 
আহা! এগুভদিন, এ স্থযোগ যে, চিরকাল থাকিবে না, তাহা বুঝি, কিন্তু 
বুঝিয়া কি করিতেছি? সর্বদা ন1 হষ্টলেও, মধো মধ্যে বড় অনুতাপ হয়, 
আপনার মভাবরূপ ঘোর তামসী নিশ! যেন সবেগে অগ্রসর হইতেছে, বলিয়। 
বোধ হয়, এ বোধ, হৃদয়কে আকুলীভূঁত করে। যদি একদিনও, যথার্থভাবে 
শিবরাত্রি করিতে পারি, তাহ! হুইলে, শিবরাত্রির কৃপায়, আপনার অনুসরণ 
করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে, আপন! ছাড়! হইয়া, এই ভীষণ মরুভূমিতে 
থাকিতে হইবে না। করুণামর ভূগুদেব! তোমার কথা যেন মিথা! 
ন1 হয়। 8 | ক্রমশঃ | 
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রাম-_বুদ্ধিকে আত্মাতে ধরিয়া রাখা যায় কিরূপে ? 
বশিষ্ঠট-_-মহাবাক/-লক্ষণ-শাঙ্ 'অবলম্বনে-_-বাসন৷ এবং বাসনা- 

জাত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অসৎ জানিয়া নির্ববাণে স্থিতি লাভ করা যায়। 

নানাদঃখ বিকারাণি শুক্ষতর্ক মতানি যে; 

. যান্তি শ্বভ্রং জলানীৰ স্বলাভং নাঁশয়ন্তি তে ॥৩৪ 

যাহারা নানাছুঃখ বিকার পুণ শুক্ষতর্ক আশ্রয় করে তাহার! 

গর্তনধ্য জলের ন্যায় অধোগামী হয় এবং আত্মলাভে বঞ্চিত হয়। 

স্বানুভুতি প্রসিদ্ধেন মার্গেণাগমগামিনা | 

ন বিনাশে। ভবত্যঙ্গ গচ্ছতাং পরমাং গতিম্ ॥৩৫ 

আগম বা শ্রুতি অনুসারে আত্মতব্বভ্কানের অনুভূত পথে বাহার 

গমূন করেন হে সৌম্য ! তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন না কিন্তু পরমাগতি 
লাভ করেন। “ইহ! আমার” “ইহ! আমার হউক” এইরূপ বুদ্ধি 

দৈন্য ও দৌর্ভাগ্য আনয়ন করে। আর পুরুষার্থ নষ্ট হইলে ভস্ম 
পর্য্যন্ত ও লাভ হয়ন1__সর্ববত্রই নিরাশ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আমি 

ভাব ছাড়িয়া আমি কে আকাশের মত সীমাশৃন্ করিয়া স্ববন্র সমদৃষ্ভিতে 
উদ্বারমতি হও-_-ব্রৈলোক্য তৃণের মত হইয়া যাইবে । তখন ডুজঙ্গের 

জরত্বং__-জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় আপদ সকল তোমাকে ত্যাগ করিয়া 

পলায়ন করিবে । | 

“পরিষ্ফুরতি যস্যান্তনি ত্যং সত্ব চমণ্কৃতিঃ” যাহার . অন্তরে সর্ববদ। 
সত্বচমণ্ডকৃতি পরিস্ফুরিত হয়-_সীমাশৃন্য আকাশের মঙ আমি ভাবনায় 

যিনি প্রকাশময়--রজস্তমরূপ পাপের দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন নহেন বলিয়৷ 

সর্ববদ| তাহার হৃদয়ে চমণ্কার সব্বগুণ পরিস্ফুরিত হয়। লোকপালগণ 

অখণগু-ভাব-ভাবিত তীহাঁকে-_ আপনাদের উপজীবিক স্বরূপ আধার 

ব্রক্মাপ্ডের মত পালন করেন । ্ 

অপ্যাপদি ছুরস্তায়াং নৈব গন্ভব্যমক্রমে । 

রানু রপ্যক্রমে নৈবং পিবন্নপ্যমৃতং মৃতঃ ॥৩৯ 

১১৪ 
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দুরন্ত আপদ আক্রমণ করিলেও অসশু্পথে যাইবেনা ॥ রাহুও 

অপথে গমন করিয়। এবং অন্ৃতপান করিয়া অমর হইতে পারেন নাই 

অপিচ শিরচ্ছেদ দশ! প্রাপ্ত হন। 

রাম-__সশুপথটি কি ? | 

বশিষ্ঠ__-সত-শান্রসাধুসম্পর্কমর্কমুগ্রপ্রকাশদম্। 

যে শ্রয়ন্তে ন তে যালন্তি মোহান্ধ্যস্য পুনর্ববশম্ ॥৪০ 

সঙ শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ-উপনিষদ্বর্ণিত আত্মজ্গীন এবং তন্লিষ্ঠ।_এই 
সম্পর্ক হইলে সূর্ধ্যসম, সংসার সংহ।রক প্রকাশময় জ্ঞানের উদয় হয়। 
ধাহারা এই জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করেন তাহারা জার কখন 

মোহান্ধকারের বশীভূত হন না) নর পশু হইয়া থাকিতে যদি ইচ্ছা 
না কর তবে এখন হইতে প্রস্তুত হও । 

(১) বৈরাগ্য আশ্রয় কর--সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই দোযযুত্ত্র_ 
তবে আর অভিলাষ কিসের করিবে বল £ 

(২) শম--মনের নিগ্রহ এবং দম-_ইন্দ্িয়ের নিগ্রহ অবলম্বন 

কর। মন বস্তু বিষয়েই ছুটিতে চায়-_ইন্ড্রিয়ও কত দেখিতে শুনিতে 

চায়।. কিন্তু সমন্তই যখন ক্ষণিক, সমস্তই যখন অসার_-দৌষযুক্ত 

তখন মনের দ্বার। আর ভাবন। করিবে কাহার- ইন্দ্রিয় লইয়াই বা কি 

দেখিবে ব কি শুনিবে ? 

(৩) বৈরাগ্য, শম, দমাদিতেও তোমাঁর অসস্ভোষ হউক।, 
“যেষাং গুণে্সন্তোষঃ” বিষয়ে বৈরাগ্যঃ বিষয় হইতে মনকে ফ্লিরাণ, 
দেখাশুনা হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি ইহাও ত তুচ্ছ-_এ সব আর কি 

করিবে-_মধ্যাত্ম শান্ত শ্রবণ মননে মাত্র তোমার অভিলাষ থাকুক-_ 
“রাগে। যেষাং তং প্রতি” নিরন্তর অধ্যাত্বশান্্ দেখ-_-দেখিয়া নিজের 

ভিতরের চৈতন্য বিন্দুমত যাহা দেখ .তাহাই সর্বব্যাপী চৈতন্য বিচার 
কর। ইহাই সত্য। সত্য যাহ! তাহার প্রতিই চিন্ত আসক্ত হউক-_-এই. 
হইলেই আপদ আর থাকিবেনা, সম্পূর্ণ শ্রেয়োলাভ হইবে । ইহাই 
মানুষ হওয়! আর যাহ! কর তাহাতেই তুমি পশুবৎ ব্যর্থ-জন্মা ৷ 

“সত্য ব্যবসিনো যে চ তে নরাঃ। পশবোপরে 1৪৩ 
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যশশ্চন্দ্রিকয়। যেষাং ভাসিতং জন্তহৃতসরঃ। 
তেষাং ক্ষীর সমুব্রাণাং নূনং মূর্তৌ স্থিতো! হরিঃ 088 

বৈরাগ্য, শম; দমাদি গুণজাত নির্মল চন্দ্র চন্দ্রিক! দ্বারা যাহাদের 
হৃত্সরোবর আহ্লাদ জ্যোৎ্স্নায় উদ্ভাষিত সেই ক্ষীরসমুদ্রে পরমাত্মা 

বিষুণ শ্রীহরি মুত্তি ধরিয়া সর্বদা বাদ করেন। 

(8) ভূত্তং ভোক্তব্যমথিলং দৃষ্টা দ্রষ্টব্য দৃষ্টয়ঃ | 
কি মন্যন্তব ভঙ্গীয় ভূয়োভোগেষু লুব্ধতা ॥৪৫ 

ভোগ ত কঠই ভোগ করিয়া দেখিলে, দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ত কতই 
দেখিলে শুনিলে তবে মাবার ভোগ লুন্ধতা কেন? কেন আবার 

পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়, মরিয়! মরিয়।-_-মত্মহত্যায় নিযুক্ত 
থাকিনে তাই বল। 

যথাক্রমং যথাশীাস্ত্রং যথাঁচারং যথাস্থিতি | 

স্থীয়তাং মুচ্যতামন্তর্ভোগজালমবাস্তবম্ ॥৪৬ 

যথাক্রমং-ন্গ আম ধকারানুরূপং ; যগাশান্ত্রং-_তাদৃশ-মধিকারিক- 

চিন্তশ্রদ্ধাদি-মনুকুল শান্্াদিরূপম ; যথাচারং- পূর্ব পৃর্রব-আচার্্য 
প্রবস্তিত-সম্প্রদায়ানুরূপম ,  যথাস্থিতি__তত্রাপি একৈকভূমিকায়াং 
যাবও পরিপাকং স্থিতিং অনতিক্রম্য। আপন আপন অধিকারের 

অনুরূপ; যে যে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ পালনে চিত্তশুদ্ধি হয় সেই মেই 
শান্্রমহ; গুরু আঁচার্ধ্যপ্রবর্তিত সম্প্রদায় মত; এবং এক ভূমিকার 
স্থিতিলাভ ন! হওয়। পর্য্যন্ত অন্যতভূমিকার কার্যে প্রবৃত্ত না হওয়া__ 
এই সমস্ত কাধ্য' করিতে থাক এবং মনে মনে অখিল ভোগ সমুদায়কে 

"মিথ্যা ক্ষণিক অনার জানিয়া মুক্ত হও। তোমার বৈরাগ্য--তোমার 

'শম-_তোমার দম সর্বত্র কীর্তিত হউক । ূ 
উৎকৃষ্ট পুরুষকার অবলম্বন কর, পুনঃ পুনঃ যত্ত কর, উগ্ভধম কর 

এবং উদ্বেগরহিত হইয়া যথাশান্্র সাধনতগ্পর হও--কেনন! সিদ্ধি 

হইবে? চি 
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যথাশাস্ত্ং বিহরত। ত্বয়া কার্য) ন সিদ্ধিযু। 

চিরকাল পরিপক্ক! সিদ্ধি পুষ্টকল! ভবে ॥৫০ 

ধিনি. যথাশান্ত্র কাধ্য করেন, তাহার কেন সিদ্ধি হইতেছে না 

বলিয়া আদৌ উদ্বেগ রাখা! কর্তব্য নহে; বনুকাল কার্ধ্য করিলে 
সিদ্ধি পুষ্টফল প্রদান করিবেই।* তুমি শোক করিওনা; ভয় 
করিওনা; অতি ক্েশ করিওনা; গর্ব ও নির্ববন্ধ রাখিওন! ; 

যথাশাস্ত্র কর্ম করিয়। চল; “ব্যবহারে! যথাশাজ্্ং ক্রিয়তাং সা 

বিনশ্বতাম” তোমার জীব বনু বিষয়ে লিপ্ত হইলেও যেন উদ্দাম 
ইন্দ্রিয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্ধকুপ স্বরূপ সংসার গর্তে বিনাশ প্রাপ্ত 

না হয়। আর অধোগতি প্রাপ্ত হইওন।। 

“ইদং বিচারধাতাং শান্সমন্ত্রমাপনিবারণম.।৮ প্রতিদিন সর্বববিধ 

আপদ্ নিবারক' এই যোগবাশিষ্ঠ শাস্ত্র বিচার কর। ইহ! অবশ্যই 

 সর্ববসিদ্ধ হইবে। 

জীবযুদ্র। চকিং পঙ্ষে ভোগগন্ধে! নিরস্যতাম 16৪8 

কি মর্থ মাত্রয় কাধ্যমাধ্যাঃ শান্্রমবেক্ষ্যতাম, ॥৫৪8 

অতিশয় গ্রীক্ষ সন্তপ্ত পন্থল ছুূর্গন্ধি পঙ্কসদূৃশ দংসারে পুনঃ পুনঃ 

মণ্ডকের মত জন্মিবে মরিবে-_-এই ভাবে জীবিতাঁশ! কেন রাখিবে 

তাই বল। হে আর্দ্য! জদয় হইতে ভোগবাসন! দূর কর-_ভোগ্যবস্ত 
অর্জন কেন করিবে? সন্বর সৎশীস্ত্র অবলম্বন কর। 

ইং বিল্বমিদং বিহ্বমিতি সত্যং বিচার্যতাম। 

ধিয়। পর প্রেরণয়! যাঁত মা পশবো! যথ৷ ॥৫৫ 

এই বিম্ব, এই নিল্ব এই সত্য বিচারকর। পশুব অপর 
বস্তার! বুদ্ধির প্রেরণ! কর৷ অনুচিৎ। 

রাম-_বিন্ব ও প্রতিবিন্ধ ধরিয়া বিচার কিরূপ করিতে হইবে 

ভগবন্! স্পষ্ট করিয়া তাহ বঙ্গুন। 
বশিষ্ঘ_-(১) এই যে অপার পর্য্যন্ত নভ মত নীল কি ঝুলিতেছে 

মনে কর এই মহাকাশ মত বন্তই আপনি-আপনি ব্রঙ্গ। যখন কিছু 
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না থাকে তখনও ইনি আপনি-আপনি। স্থান নাই, কাল নাই 

ইনি আছেন। কোথায় আছেন? কেবল সময়ে আছেন? কে 
বলিবে- স্থান নাই,. কাল নাই; ইহার নির্দেশ করিবে কে? 

স্থান কাল ভিন্ন কোন কিছুর ধারণ! মানুষ করিতে পারেন৷ । কাজেই 

আপনি-আপনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বল! হয়--কোথাও নাই অথচ যেখানে 

মনে কুরিৰ সেইখানে তিনি । 

(২) একটি প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করা হইল। এখনও জল 
উঠে নাই। মহাঁকাশ লইয়াই এই জলশুন্য জলাশয় দেখা যাইতেছে । 
জলশৃন্য জলাশয় দ্বার! যেন সেই সীমাশুন্য, পরিচ্ছেদ শুন্য মহাকাশ 
খণ্ডিত মত দেখ| গেল। এই খণ্ডিত মত মহাকাশকে বল সগুণব্রঙ্গ__ 

মায়াখগ্ডিত ত্রল্গ_-ব। ঈশ্বর চৈতন্য । 
(৩) জলাশয়ে জল-উঠিল। আর জলের উপরে মহাকাশের 

ছায়৷ ভাপিল। এই প্রতিরিম্ব আকাশকে বলা হউক জীব চৈতন্য । 

মহাকাশ হইতেছেন বিন্ব আর জলপ্রতিবিন্ আকাশ হইতেছে 

প্রতিবিশ্ব। জলাশয়ে যখন জল উঠে নাই-_-হখন এ প্রকাণ্ড 
খাদ হইতেছে মহাকাশের প্রথম উপাধি। এই উপাধি খণ্ডিত মত 

বিশ্ব মহ!কাশই বিম্ব চৈতন্য । আবার জলাশয়ে জল যখন উঠিল তখন 
"জলে গ্রতিবিদ্বিত মহাকাঁশই দেই বিম্ধ মহাকােরই প্রতিবিষ্থ। 

উপাধি অসত্য কিন্তু এখানেও প্রাতিবিম্িত চৈতন্য যে বিশ্ব চৈতন্যকে 

দেখাইতেছে তাহার সহিত মায়৷ খণ্ডিত চৈতন্যের কোন ভেদ নাই। 
এই অভিন্ন ভাবে ধিনি এই বিন্ব চৈতন্য, এই রিম্ব চৈতন্য এই সত্য 
বিচার করেন _-মার বুদ্ধিকে অন্য সমস্ত অসত্য প্রেরণা হইতে নিরুদ্ধ 
করেন তিনিই জীবন্মুক্ত হয়েন। বিম্ব ভাবনা করিয়া করিয়৷ ইহার 
দর্শনই সম্যক দর্শনে । রাম ২২ সর্গের উপদেশ স্মরণ কর । 

কেআমি? কিরপে কোহং কথমিদং চেতি যাব ন প্রাবিচারিতম, | 
আমি হইলাম বিচার কর। সংসারাড়ন্রং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম. ॥২২ 

লিররিনর মিথ্যাভ্রমভরোদ্ভূতং শরীরং পদমাপদাম, [ 

অহংকে আকাশমত কর। আত্মভাবনয়! নেদং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৩ 



৯০৬ যোগবাশিষ্ঠ ্থির্তি ৩২ সর্গঃ। 

শরীরের হখছুঃখ দেবকালবশোথানি ন মমেতি গতভ্রমম.। 
নমম। শরীরে সখ ছুঃখানি ষঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৪ 

অহং আকাশবৎ সীমাশূন্ভ। অপার পর্য্যস্ত নভে! দিক্কালাদি ক্রিয়ান্বিতাম। 
,. অহমেবেতি সর্বত্র ষঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৫ 

৯৮ রা রি বালাগ্রলক্ষভাগাত্ত, কোটিশঃ পরিকল্লিতাৎ।. 
অহং সুঙ্ষম ইতি ব্যাপী যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৬ 

সর্বত্র সর্ব বস্ত চিৎ 
জ্যোতিমাত্র । আত্মানমিতর চ্চৈব দৃষ্ট্য। নিত্যাবিভিন্নয়া। * 

৪ সর্ববংচিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥। 
চিৎই সর্বশক্তিমান্ 

ভিতরে বাহিরে আর সর্ববশক্তিরনতাত্মা সর্ববভাবান্তরস্থিতঃ। 
কোন কিছু নাই। অদ্বিতীয়শ্চিদি ত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি |২ 

অন্য প্রকারে ইদং বিম্বমিদং বিশ্বং বলিতেছি শ্রবণ কর। 

- বাহিরে পর্বত বন বৃক্ষলত। যাহ। কিছু দেখ তাহা বিষয়-আকারে 

আকারিত চিত্তই। চিত্তের স্বভাব হইতেছে বৃত্তিরপে সর্ববদা পরিণত 

হুওয়া। বৃত্তি বলে উপজীবিকাকে । বিষয় আকারে মাকারিত চিত্ত 

বা চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত যে চিওএর প্রতিবি্থ সকল তাহার! 

অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাই, ইহার! সেই বিশ্বই। ূ 

আবার চিত্ত যখন বিষয়াকাঁরে আকরিত না হয় তখন অন্তঃকরণে 

প্রতিফলিত যে শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য তাহা ও বিশ্ব! 

প্রতিবিহ্বটা ও তাহার উপাধি যাহা তাহ! অসত্য । বিশ্বই সত্য। 

অন্তঃকরণরূপ অসত্য উপাধিতে যে তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং ইহারই 

সমান, নিয়ত চিদাভাস বিন্বতৃত ব্রহ্ম চৈতন্য এই দুই বিম্বের যে ভেদ 
তাহ! মিথা1-এক বিম্ব-_সর্ববত্র প্রতিফলিত হইয়। বিভিন্ন মত 

দেখাইলেও প্রতিবিম্ব মিথ্যা-_-বিম্বই অখণ্ড সত্য। প্রত্যগভিনন ব্রহ্ম, 
চৈতন্যই অবশেষ থাকেন__এই বিচার সর্ববদ! কর। 

. দৌর্ভাগ্যদায়িণী দীন! শুভাহীন! বিচারণা | 
ঘন দীর্ঘমহা নিদ্র! ত্যজ্যতাং সন্প্রবুধ্যতাম্॥ ৫৬ 
স্স্তং মা স্থীয়তাং বৃদ্ধ কচ্ছপেনেব পন্থলে। 

উদ্ধান মলীক্রিয়তাং জরামরণ শান্তয়ে ॥ ৫৭ 



জীবন ধন পণ্ড পুত্রাদি সাংসারিক বিচারই হইতেছে তোমার 
শুভহীন বিচারণ! ব। অশুভ বিচার। এই অশুভ বিচারই তোমার 
দৌর্ভাগ্য আনয়ন করে, তোমাকে দীনহীন করিয়া রাখে । ইহাই 
তোমাকে ঘন দীর্ঘ মহানিদ্রায় আচ্ছুন্ন করিয়া রাখে । তুমি এই 
অশুভ বিচার ত্যাগ কর-_করিয়া শাস্ত্ার্থ বিচার অবলম্বনে সম্যকরূপে 

প্রবুন্ধ হও । পম্ল মধ্যে_ অতি ক্ষুদ্র জলাশয় মধ্যে জর! জীর্ণ বৃদ্ধ 
কচ্টুপের মত স্থপ্ত থাকিবে কেন? জরামরণ শাস্তির জন্য বিচারো- 
থান অঙ্গীকার কর। | 

অর্থ সম্পত্তি অনর্থের হেতু, ভোগ সকল ভবরোগপ্রদ জানিও। 
সমস্ত আপদকে সম্পদ বিচার কর আর অনাদরকে জয় স্বরূপ জানিও । 

লোকের মঙ্গলপ্রদ লোক তন্ত্রের অনুসরণ কর, শুভ ব্যবহার ধাহার! 

করেন তাহাদের বিচার অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য কর, শান্্ানুসারে নিত্য 

কর্্মাদির অনুষ্ঠান কর-_-এইবরূপ কর্ম করিয়া! শুভ ফল লাভের 
জন্য সচেষ্ট হও । | 

আঁচার-চারু-চরিতম্য বিবিস্তবৃত্তেঃ . 
ংসার সৌখ্য ফল দুঃখদশান্ত্র গুধোঃ | 

আযুর্ধশাংসি চ গুণাশ্চ সহৈব লক্ষ্য 

ফুল্লস্তি মাধবলত৷ ইব সুফলায় ॥ ৬০ 

' বিবিক্তৃবুদ্ধররবিবেকী বুদ্ধেঃ। অগৃরোঃ অনভিলাষম্য । ফুল্প্তি 
বিকসন্তি। মাধবলতা। ইব বসম্তকাল-পল্লবিত লতাইব। সৎ ফলায় 
উত্তম ফলায়। | 

- ধাহারা, সদাচার পালন দ্বার! চরিত্রবান, ষাহার! বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন 
গ্থইয়া কার্ধ্য করেন, যাহারা সংসারের স্বখ ছুঃখ দশার উপভোগে 
অভিলাধী নহেন, তাহাদের জন্যই আয়ু, যশ, গু৭ ও সম্পদ বসম্ত- 

কালে পল্লবিত লতার ন্যায় স ফল প্রদানে উল্লসত হয় ।* 
রস হেত) 



যোগবাশিষ্ঠে স্থিতি ৩৩ মর্গঃ। 
অহঙ্ক(র বিচার ও তপস্তায় ম্বত্যুজয় | 

... শুভোগ্যোগং ন সন্ত্যজ”-_ শাক্সায় মোক্ষ সাধনে--জরামরণ হইতে 

মুক্তি লাভের জন্য যে উদ্ভোগ--যে শুভ চেষ্টা তাহা কিছুতেই ত্যাগ 
| করিও ন!। সাধন। কর-সিদ্ধিপাভ হইঈবেই। যে বিষয়, লাভে 

য্তীতিশষ্য করিবে তোমার সেই আভিলাধ অবশ্যই সফল হইবে |: “্সর্ব্বং 

মায়েতি ভাবনা» সর্বদা অভ্যাস কর, সর্বনদ1 ইহার বিচার কর-_- 

নমঃ_ন মম সর্ববদা অভ্যাস কর---বৈরাগা আসিবেই--তখন সর্ববদ! 

স্বরূপ ভাবনা কর। 

শুভ উগ্ভমে-_নন্দিকেশ্বর 'এক জন্মেই মৃত্যু জয় করিয়া শিবের 

অনুচর হইয়। ছিলেন । দানন «'ল শুভ উদ্ভম করিয়। দেবতাগণকে 

বিমর্দিত করিয়া ছিলেন। মরুন্ত যঙ্ছে মহর্মি সন্বর উদ্ভোগ বলে ত্রঙ্গার 

হ্যায় অপর স্থর__আম্থর স্থজন কণ্য়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ 

চেষ্ট দ্বারাই ব্রাঙ্গণহ্ব লাভ করেন; যে উপমন্ট্যু ভাগ্যহানতা প্রযুক্ত 

বহু রোদনের পর হতি কন্টে দ্রপ্ধের পরিবঞ্তে পিস্টান্তু পান করিয়া 
অমৃত পান করিতেছি মনে করিয়াগিলেন সেই উপমনুযুই তপঃ গুভাবে 

ভগব'ন শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়|ক্ষীর সমুদ্র বাসগ্বান প্রাপ্ত হইয়! ছিলেন । 

যে কাঁল_যমের নিকটে তরঙ্গ! বিমুঃও তৃণব্ড শ্েত নামক মুনি তপো- 

বলে সেই ক।লকেও জয় করিয়া ছিলেন। সাবিত্রী উদ্ভো'গ বলেই 

মৃত স্বামাকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন। 

রাম--ভগবন্। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই । এই জম্মেই মৃত্যুজয় 

ও কর! যায়। নন্দিকেশ্বর এই জন্মেই তপন্থা| দ্বার! মৃত্টুজয় করিয় 

ছিলেন। নন্দিকেণর কে ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলুন । 

বশিষ্ঠ__শিলাদ নামা কিল মুনিঃ সর্বনজ্ঞং পুত্রং কাময়মানস্তপসা 
ভগবন্তং রুদ্রং প্রসাদয়ামাস। তশ্মৈ চিরেণ তপসা প্রসন্নো বরং 
নাশ্যন্ কিল স ভগবানুবাচ-_-ন মন্তোন্তাঃ সর্ববচ্ধঃ সম্ভবতি। অতোঁহহং 



শ্রীগীতা। 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

“মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 

দেখাইয়! দিয় বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাতিযৃত্যুমেতি নান্তিঃ পন্থা! বিগ্ততেয়নায়* 

সেই পথে প্রবল পুরুষকাঁরের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজন! বাক্য প্রয়োগে 
শ্রীগীতা৷ বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজন! ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার 

বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধন! এবং বিশ বখসরকালব্যাপী গীতা 

স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবং-রুপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্ধারা তিনি গ্রতি- 
শ্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্্নোত্বরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 

অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্যান্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 

এই অভিমতের সত্যাসতা নিরূপণের নিমিত্ত আমরা স্থধী সমাজকে সবিনয়ে 

অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীত৷ তিনথগ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মুল্য 
বাঁধাই ৪॥* টাকা, মোট ১৩০ টাক|। 

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 

অন্যান্থ গ্রস্থাবলী । 

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ-__শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস । গীতাপরিচগ় শ্রীগীতার 

অনেক পরিচয় বলিয়। দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রদাস্বাদন 

না করিয়! থাক। যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাল । বীধাই ১৪০ আবীধা ১০ । 
ভদ্রো__-২য় সংক্ষরণ* মহাভারতের সুভদ্র৷ চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থথানি 

আধুনিক উপন্যাসের ছাচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দো 

নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর 

রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের 

'আলোচন! এতদূর চিত্রাকর্ষক হইস়াছে বে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজ্রই উহা পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা আমর! নিঃসফষোচে বলিতে পারি-_মুল্য আবীধা ১৯ জানা 

বাধাই ১৪০ মাত্র । 

কৈকেয়ী-_২য় সংস্করণ-_ দোষী ব্যক্তি কিরূপে অন্তাপ করিয়া পুনরার 

শ্রীভগবাঁনের চরণাশ্রান্ পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখাইবার জন্ঠ গ্রস্থকার রামায়- 

ণের টৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপ্পুগ্যের 

ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মুল্য ॥* আন! মান্ধে। 



২ উৎসবের বিজ্ঞাপন 

সাবিত্রী ও উপাঁসন। তত্ব-_-তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্ধিত, স্থুদৃশ্ত এবং 

তাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী 
সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাহার ত্যাগ, লংযম, তিতিক্ষা। এক 
পুরুষকার যেন মুর্ভি পরিগ্রহ করিয়! নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক1 ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়! যাইবেন। অন্ুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। 
মূল্য ॥* আনা মাত্র 

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ব” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 

হুইয়াছে, শীস্তই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 

বিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ_--এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়! বাহির 

কর! গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২॥ টাক! | মদ্ধ বাধাইয়ের মুল্য ২॥* ডাঁকমাগুল 
স্বতত্তর। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 'টপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাধাই- 
য্নের কাগজ, কালি, কাপড় বো প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্মুল্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়! বাঁধ! স্থৃতরাং যে মূল্য নির্ধা- 
ব্রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে ন|। 

ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমন্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে। শ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্বতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কব্চ আছে। মধ্যথণ্ডে বেদান্তের 

সরল ব্যাখ্য। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন 

প্রীশ্রচণ্তী গীত| ইত্যাদি দেওয়া! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রস্থ 
সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবণ্তক হইবে না । 

নিয্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত আছে। 

যুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ গ্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাসা: ॥* আন৷ 
(৩) লক্ষমীরাণ-_১॥* (৪) লোকালোক--১২ (৫) আহ্রিকম্-_॥০। 

81719479737 8045 41 0104, যম চামতোএগার িছাদ, 
81115 01515905 151017767)6 011910691 901)01975 7১109 70. 3. 

প্রাপ্তিস্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বনুবাজার গ্রীট,কলিকাতা 
শ্রছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্ধ্যাধ্যক্ষ 



আন্বান্্র আনস্দ-ভুক্ষান ভর্তি ৫! 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বস্থু এম-বি ও নৃপেন্দ্রকুমার 

বন্ধ এম্-আঁর-এ-এস্ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন 
পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক গণিত ও সংশোধিত | 

শুজ্ড ১৩৩২ সালেন্র 

্বাস্থ্যধন্ম গৃহ-পঞ্জিকা 
প্রক্াশ্পিত ভহল্সাজে ! 

এ সেই পঞ্জিক, যাহার তুলনা নাই, যাঠ শা পর়িলে বর্ণনা করিয়া বুঝান 

যাঁর না, গতবারে যাহা পড়িধার 5ন্ত বহু স্তলে কাড়াকাড়ি, দুই এক স্থলে 
মারামারি পর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে ! এবার ত্রিশ হাজার ছাপা হইয়াছে । বের 

সর্ধত্র--সহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রত্যহ হুহু শবে বিক্রয় 

হইয়। যাইতেছে । 
বিজ্ঞাপনের দুই চারিটি চটকদার মামুলি কথায় ইহার স্বরূপ বুঝইতে যাওয়! 

বাঁতুলতা মাত্র। ইহাতে আহার-বিবার, আচার-ব্যবহারের কথ! আছে, 
চাষাবাদের কথা আছে, পল্লী-উন্নতির কথা আছে, চিকিৎসার কথা আছে, 

ছাত্রদিগের অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনের কথ! আছে, উপার্জানের সহজ উপায়-নিদ্দেশ 

আছে, গে-পালনের কথ! "াছে এবং গন" কাজের কথা আছে। পুস্তকথাঁনি 

আমুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়া! বাইবে। তারপর ভারত-বিশ্রুত সুপগ্ডিত 

জ্যোতিব্বিদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দিন-পঞ্জিক| ও শান্ত্ান্থমো দিত 

: বিধি ব্যবস্থাদি সাধারণের স্ুবোপ্য করিয়া দেওয়া আছে। ইহা শুধু গৃহ-পর্িকা 

নয়, গ.হস্ছেন্র কল্যাশ-দীপিব্চা, জাতিন্ মুক্তি-সাধিকা ! 
এবার পঞ্জিকা আকারে অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে ও বহু নুত্তন_বিময় ও ছবি 

সংযোন্ষিত তঠয়াছে। গৃহস্থ একখানি কিনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে অনেক 

অপবায়, বিপদ-আপদ, শোক-দুঃখের হাত হইতে অব্যাঠতি পাইবেন । শীঘ্র 

«একখানি ক্রয় করুন। 

দারিদ্রা-ব্যাধি প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে বহুল প্রচারের জন্য আধিক ক্ষতি 

স্বীকার করিয়াও এই ছস্্র স্পত্ত প্রষ্টাঞ্পুর্ণ অম্মুল্য গ্রহ্েন্র 
এল্ান্স নামহ্মাভ্র ল্য € কুন্নিক্গাতা শু ফ্তন 

সহল্রে ১প্ীচ আন? শ্বার্থ্য কলা হহুস্মাচ্ছে ও ডাক মাগুল 

গ্রতিখানির ৮০ মাত্র । ॥০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে একখানি পাঠান হয়। 

তিন খানির কম কাহাকেও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না । নর জজ্বোগা 

৯এজেণ্উ আববস্যা্ত | 
স্বাস্থ্যধর্ম-সঙ্ঘ | 

8০ নহ আসহাষ্ত ভ্রীউ* কলিক্কাতি। 



তিনখানি নুতন গ্রন্থ -_ 
অস্ুল্লাঞ | 

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মুনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১২ মাত্র। 
ভগবনের প্রতি অনুরাগ ভর কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের 

হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে । রচনায় ভাবের গান্তীর্ধয,) ও পবিত্রত৷ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়! | 

সুন্দর পুরু চিন্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা! ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে। 

বঙ্গবাসী, বস্থমতি, সার্ভেপ্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্র্গবিদ্তা 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ গ্রশংসিত। 

শী উ্রীল্লান্মভলীনলা | মূল্য ১০ মাত্র। 
( আদিকাণ্ড ) 

ভূমিক! শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 

বেদান্তরদ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 
অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্চে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২৯ 

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । সুন্দর বাধাই। সোনার জলে নাম লেখা । 
উপরোক্ত গ্রন্থ ছুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ট্রাট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য )। 

উশ্রীভ্ভল্রভ্ভ । 
শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহা প্রভুর বংশোদ্ধব৷ সাধনরত। ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী 

প্রণীত। মূল্য ১০ মাত্র। একখানি অপুর্ব ভক্তিগ্রন্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক 
ধম, ত্যাগন্বীকার ও টৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জ্ঞোষ্টভ্রাতা শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি 

ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মন্বস্পর্শী ভাবে লিখিত। স্থন্দর বাধাই 
কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

বঙগবাসী, বস্থুমতী, সার্ভেপ্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্গবিগ্তা 
প্রভৃতি পত্রিকার বিশেষ প্রশংসিত । 

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ_কীর্তনম্ | 
: দ্বিতীয় সংক্করণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুঞ্ 

পুস্তকে শ্রীভগবানের তন্ত, লীলা, নাম কীর্ভন-__সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্ত্র হইতে খধি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 
পাঁঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্য ইহা বির।চিত। 

মুল্য বাধাই ॥* আট আনা । আবীধা ।* চারি আন! 



ভদ্র [ 
দ্বিতীয় সংস্করণ। 

মহাভারতের স্তুভদ্র! চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি আধুনিক উপন্তাসের 
চে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবান্থরাগ কোন্ দৌষে নু হয়, কি করিলেই 
ব! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাভা অতি শ্ুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক 
হইন্নাছে যে চিগ্চাশীল পাঠক মাত্রেই উহ! এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 
সাধক তাহ।র নিত্য ক্রিয়ার খিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমর! 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। 

মূল্য বাধাই ১৪০ আ'বীধা মূল্য ১০ পাঁচসিকা' 

“নিত্যসজগী বা মনোনিরত্তি” 
উত্তম বাধাই__মুল্য ১০ টাক। 

শবীযুক্ত রামদয়াল দেবশম্া ( মজুমদার ) প্রণীত। 
স্থানাতাবে পুস্তকে বিশেষ পৰিচয় ছিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই 

ইহার পরিচয় । 

পৃণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যানাচরণ কবিরত্্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আছ্ছিকরুত্য ১ম ভাগ। 
( ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ভব্ল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ পৃষ্ঠারও 

উপর। চতুর্দশ সংস্করণ । সুল্য ১0০, বাধাই ২২। ভীগী খরচ।%* | 

আহ্ছিকরুত্য ২য় ভাগ । 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মুল্য 

বোর্ড বাধাই ১০ । ভীপী খরচ 1%০ । 
প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয। হিন্দুর ধশ্মকম্মের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে। 

চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝ| বাইবে। 
সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীক1 ও বঙ্গানুবাদ দেওয়! হইয়াছে। 
গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আহ্িক-কৃত্যের” এত 

প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদবায় ছাঁপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ হইয়া পড়ে । | 

প্রাপ্তি্ান_-শ্ী।০ ক্রোজন্র€-ন কান্যল্রত্ এম্ একবিরদ্ব ভবন”, 
পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,২১৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ীট, 
ও উন” অফিল্ল কলিকাতা । 



৬ : উৎসবের বিজ্ঞাপন | . 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ এসোসিয়েমন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 

হন কষিবিষয়ক মীসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক|। 

উদ্দেশ্ঠ £--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিষন্ত্র ও কৃষিগ্রস্থার্দি সরবরাহ 
করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
হ্বপরিক্ষিত। ইংলও্, আমেরিকা, জাম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 

শীতকালের সজী ও ফুল বীজ-_উৎকষ্ট বাধা, ফুল ও ওলকপি, 

সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুন। বাক্স ১॥০ প্রতি প্যাকেট 
|» আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্দি, ভাধিন।, ভায়াস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুন! 
বাক্স একত্রে ১।০ প্রতি প্যাকেট ।* আনা । মটর, মূলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
টমাটে! ও কপি প্রভৃতি শগ্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেম্ববের নিয়মাবলীর জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে বাঁয়গায় বীজ ও গাছ লইয়৷ 

সময় নষ্ট করিবেন না। 
কোন্ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সমন 

নিবপণ পুস্তিকা আছে, দাম ।* আনা মাত্র। সাড়ে চার আনার ডাক 'টিকিট 
পাঠাইলে বিন! মাশুলে একখান! পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণামান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। 

ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, টেলিগ্রাম “কৃষক” কলিকাতা । 

.. মণ মাগুক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে । 
ভ্িভীন্স .এহ৬। 
বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ । 

ভাষ্তাবলন্বনে প্রশ্বোতুরচ্ছলে । 

শ্রীরাম দয়াল দেবশর্্মা (মজুযদার ) এম্ এ, 
আলোচিত । 

কাগজে বীধাই মূল্য ১/০ 

জ্ঞপনদাতাকে পত্রলিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ববক “উৎসবের” নামউ ল্লেখ করিবেন। 



উৎসবের বিজ্ঞাপন ্ & 

বিশেষ দ্রব্য । 
শ্রীগীত। ১ম ষটক যন্্স্থ। বাহির হইতে আরও ২ মাস লাগিবে। ২ম এবং 

৩য় ষটক বিক্রয়।্৫থে প্রস্তত আছে। যাহারা সম্পূর্ণ গীত। ক্রয় করিতে ইচ্ছা 
করিবেন তীহার|। উপস্থিত ২য় এবং ৩য় যটক লইতে পারেন। ১ম ষটকের 

জন্ত তাহাদের নাম লেখ! থাকিবে । বাহির হইলেই আমর! সংবাদ দিয় ভি, পি, 

ডাকে পাঠাইব। 

গীতা পরিচয় । 
তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াঁছে। 

গীত! পাঠের পূর্বে ইহ! অবস্ত পাঠ্য । মুল্য আবীধা ১1০ বাবাই ১৭০। 

0 1.6. 

০
 

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবাঁর সময় অন্রগ্রহপুর্রবক পউৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন। 



- খধজ্জঞাপন | 
পরদিন এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলা কি ভাষায় 

গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্ষ্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাটনে, কি 

মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্বত্র 

সমাদৃত ও সংবাদপত্রািতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 

প্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 

গ্রস্থকারের পুস্তকাবলী। 
১। গীতা প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই ৪0০ 
২। : *” দ্বিতীয় ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] টু 80০ 
৩। * তৃতীয্» ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] রর ৪0 
৪। গীতা পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ) বাধাই ১৭০ আর্বাধা ১1০ । 
৫| ভারত-সমর বা গীতা-পূর্বাধায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 

হইয়াছে 1. মূল্য আবীধা ২২, বীধাই ২॥০ টাকা । 
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আন 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি__বাধাই মূল্য ১॥৭ আন|। 
৮। ভদ্রা বাধাই ১৮০ আবীধা ১।০ 
৯। মাও্ড.ক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবীধা ১1০ 

১০ | বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য-_ 

.২॥  আবাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২ 
১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্ বাধাই ॥ আবীধা ।০ 

ঙ্গীন্ন ভ্রান্দ-লিন্ব ভি ॥ 
অর্থাৎ_-বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা সধ্বন্বে অবশ্য-জ্ঞাতব্য 

বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আন 
অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পি: ফেরত দিয়! ক্ষতি করেন। খামের 
মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক 

লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটকৃষ্ণ 

গাঞ্চুলী ২৩১ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন 
(পোঃ আঃ) হাওড়া, অথবা, কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার উৎসব কার্যালয় 



-. ম্যানুযশাকচাক্িৎ জুস্মেলাবর | 
১৬৬ নং বহুবাজার গ্ীট 

কলিকাতা । 

্ | কমা গিনি সোনার গহনা ॥ সর্বদ1 প্রস্তুত খাকে এবং তাগা, বাল ও. 

নেকলেস ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়! হয়। আমাদের গহনার 

: পান নর! হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন । ৪ 

যোগবাণিষ্ঠ মহারামায়ণ 
|  *উত্সবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতৈছে ৯০০ পৃষ্ঠ বাহির . 

রর হইয়া গিয়াছে । স্থিতি প্রকরণ চলিতেছে । পৌষ মাস হইতে উহ্থা : 
 পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইবে। ষাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছ। 
করিবেন আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক তালিকাদুক্ত রি 
করিয়া ডি ০. 
প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ__মূল্য ১২ একটাকা । 

ভীছতেশ্র্ কুট্রোপান্যন্টি। 

কাধ্যাধ্যক্ষ। 

এ “উৎসবের” মু ্ য হাস। 

ধ্ কারে সোম ৰা নতাসজী? নাম 2 করা হইয়াছে নূতন: জী পের বিধার অন্ত উ্৩২৪।২৫২৬ এবং ২1 সালের পত্র” প্রতি ঈংস” 
স্ল 5পাইবেন 1: ২৮ সাল হইতে, গজ | 



(১০ পির করুনা দম 
ধু ১1 1 নউৎসবের*_ বাধিক মুলা বহর ফসল রব ডাঃ মাঃ লঙেত ৩২তি, চন টাক 

ও হি মূল্য 1//* আনা। নমুনার জন্য ১/* আনারক্ডাক টিকিট পাঠাইতে 
হয়। অগ্রিন মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুজ। করা হয় ন। বৈশাখ মাস ছ্ইতে 
চেত্র মাস পথ্যস্ত বর্ষ গণন! কর্ হয়। 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন! হইলে প্রতিমাসের গ্রীম সপ্তাহে “উৎসব 
প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব পন! পাওয়ার সংবাদ” না দিলে 

বিনামুল্যে “উৎসব” দেওয়া! হয় না। পরে কেছ অন্থরোধ করিলে উঁছা রক্ষা 
করিতে আমর! সক্ষম হইব ন! 

| . ঞ। “উতৎদব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে পরিলীই- 

কার্ডে” গ্রাহক-নন্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুব! পত্রের 
উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদৈর পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 

৪ | “উৎসবের” জন্য চিঠিপত্র,টাকাকড়ি প্রভৃতি ব্গাখ্যাধ্যন্ষ এই নাঁমৈ 
পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় ন|। | 
1৫1 “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্দ পৃষ্ঠা ৫২ এবং 

সিকি পৃষ্ঠ! ২২ টাকা । কভারের মূলা স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। 
৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অক্ফো্ মুওল্য অর্ডারের 

সহি 'পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না। 
ঈ৯.. অবৈত । প্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যা।$ 
ঃ সিকি কামাল |  শ্রীকৌশিকীমোরহবন সেনগপু। 

1 
লে ভাল্লভানস্মন্র 

রঃ শীত স্প্াল্নযাম্্ 
বাহির হইয়াছে । 

এরা ৮ দ্বিতীয় সংস্ষরণ 
২. ৪৪ র্ভর্ঘতের মূল উপাখ্যান দমপিী - 

ছি ভাষায় লিগ্মিত। মহাভারতের চরিত্র গুলি | 
বর্তমুন সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভারে |. 

 পুর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার নর 
ভাবের উচ্ছ বস ভারতের; সনাতন শিক্ষাগ্ুলি 

চির নবীন কন্িয় আরিয়াছেন ৮. বীর ৮1 
| বত ব্বাধা ২২ বাধাই২।*, 1টি 



বাধিক মূল্য ৩. ভিন টাকা। 

সম্পাদক-_প্্ররামদয়াল মজুমদার এম, এ। 

_ সহকারী সম্পাদক-_শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকা ব্যতীর্ঘ। 

সূচীপত্র । 
১ বৈদিক আর্যের ৬। রমাবোধ.. ৪৬৭ .. 
রা : ৬লরশ্বতী পূজ। 5৪৯ ৭1 যোগতত্ব 8৯৩. 
২) সময় মহামূল্য নিধি পরত.. ভি আযুর্ধেদের বর্তমান জ অবস্থা ৪৭৭. 
2 ৯। সৎ কণা ৪৮৭ 
985 ৪৫৬ ১০। আত্ম প্রসাদ... ৪৮৯ 
81. অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী ১১। প্রেষ। 8৯6 
5.০. (পুর্বান্বৃতি) ৪৫৮ ১২ সমালোচনা. ১. ৪৯৮. 
41. নর প্রয়াস ৪৬৬ ৯৩। কান (তি): 1৪৯৯. 

রি টি কলিকাতা, ১৬২নং বহ্বাজার সাট, মি ৃ 

পণ কাধ্যালঃ হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর পানর ক: 
প্রকাশিত ও ও. 



৫ রার তি দিস সেন পি বি, ্ল আগত? 

১1 হিন্দুর পপ ॥ 
১ম ভাগ-ছিতীয় সংস্করণ । 
 “ঈীশ্বরের স্বরূপ” মূল্য ।* আনা 

২ম ভাগ “ঈশ্বরের উপাসনা” মূল্য ।* আনা) 
এই ছুই খানি পুস্তকের সমালোচনা “উত্সবে” এবং অন্তান্ট সংবাদ 

পত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত । ইহাতে সাধ্য, সাধক এবং সাধন! সঙনধে 
দবশেষরূপে আলোচন! কর! হইয়াছে। | 

২। ন্বিন্দন্ব! ন্বিস্বাভ্ 
হিন্দু সমাজে বিধব1 বিবাহ প্রচলিত হুওয়। উচিত কি না. তদ্বিষয়ে বেদাদি 

শান সাহা্ধে তত্বের সহিত আলোচন। কর] হইয়াছে । . মূল্য %* আন! । 

প্রাপ্তিস্থান__-“উৎসব* আফিস। 

ভাই ও ভগিনী । 
উপন্াম 

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

আজকাল উপন্তাস বন্তার শ্রোতে যে ভাবে নর নারীকে ভাসাইয়! লইয়! 
যাইতেছে তাহ! কাহাকেও বলিয়! দিতে হইবে না। মনুষ্য জীবনের উন্নতির. 

প্রধান সম্বল.“সংঘম”। বিন! “সংবমে* নিজের ব! জগতের উন্নতি সাধন কখন ' 

হয় নাই, হইবেওন!। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই ভোগেচ্ছা 
প্রান্কৃতিক নিন্ম । কিন্তু প্রীভগবানের আজ্ঞা “তয়োনস্বশমাগচ্ছেৎ* এখানে 
সংযত হইতেই বলিতেছেন। গ্রন্থকার উপন্তাস ছলে ইহারই সুন্দর এবং বিস্তৃত, 
ব্যাখ্যা কারয়াছেন। উপন্।স উদ্যানের ইহা! একটা শ্রেষ্ঠ কুলসুম ব্লিলেও, র 

অতুযুক্ষি.হয়ন।- আত্ম কল্যাণপ্রার্থী এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ 
ক্রিবেন বলিয়াই আশা করি। ইহ! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ এবং 
ৃ বুধ সকলের সুখপাঠ্য ). সুন্দর .এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা ৯ সিটি বি 

মুল্য । ॥ আট আন1।. | মা ্ 

| প্রানতিকছান্দ_ ০ 8, 



আ্বাক্সকাম্ায় হ্মহ | 

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্েয়ে বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 

] 
সপ :২০শব্র্ষ | মাঘ, ১৩৩২ সাল। ১০ম সংখ্যা । 

২ আপ সেউহা পা িপাপিসপিসিশিিশি পাপে পপ সপ পপ জপ 
পপ আস ৯ কাটান সিটা০৯ | 

: ঠবদিক আর্যের ৬সরম্বতী পূজা । 
(১) 

আজ কাল হিন্দস্থানে বাস করিলেই হিন্দু হওয়া যাঁয়। আফ্রিক! দেশে 

ভারতৈর ষে কেহ গমন করে সেও হিন্দু_-ত! সেই সব ব্যক্তি মুনলমানই হউক, 

পারসীই হউক, ব! দেশী খুষ্টানই হউক | আবার জান্মাণ, ইংরাজ, রুসিয়ান, ফ্রেঞ্চ 
সকলেই আধ্য। এই হিন্দু ব! এই আর্যের জন্য ৮সরস্বতী পুজার ব্যবস্থা নাহ। 

ইহাদের এই পুজার সামর্থ্য নাই বলিয়াই নাই। 

$রৈদিক আর্ধের জন্ঠই পুজার ব্যবস্থা । বৈদিক আর্য নাই বলিলেই চলে! 

তাই পৃূজাও নাই বলিলেও অতুান্তি বড় একট! হয় না। বেদের আচার, বেদের 

অনুষ্ঠান পালন করিয়৷ চলেন এরূপ আরা আজ কয় জন আছেন? বিচেয় তারকা 

শর্বরীর মত আজ ভারতাকাশতলে কোথাও কোথাও এইরূপ ছুই একটি তারক! 

মিট মিউ করিতেছে | তাই পুজার ব্যাশারও মিট্ মিট করিতেছে। সে বিশ্বাস 

নাই," সে ্রদ্ধ! নাই, সে ভক্কি নাই, সে কর্শ নাই, সে আচার নাই।. 'একীনুষ। 

গ্রথন ধর্মের ব্যতিচার করে, অনুষ্ঠানের ব্যভিচার করে, পবিত্রতার ব্তিচার' 
করে, সতীত্বের ব্যভিচার করে, কিন্তু বুঝে না যে, সে রা করিতেছে; খৈহৈ 

দেখাইয়। দিলেও স্বীকার করে না যে, তাহাতে পাপ হয় । ঈমানুধ এখন শান্র্থি র্ 

উলর্যন করিয়৷ &লাকে পাপ বলে না--শান্তরঝিধিকে নিজের ব্যতিচারী হদয়ের 
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মত গড়িক্লা লওয়াকে পাপ বলে না ।« গুরু, মন্ত্র, ইষ্টদেবতা ত্যাগ রুরিয় ইচ্ছ।" 

মত চলাতেও আজ কাল. পাপ হয় না। এই ত ভারতের অবস্থশি তথাপি 

কুমারটুলীতে বহু সরস্বতী মুস্তি দেখ! ষায়--কত রকমের এই সব; মৃত | বৈদিক 

আর্ধ্যের প্রাণ অপেক্ষ! প্রিয়তম এই সমস্ত মুর্তি--এই সমস্ত পূজা এখন কোন্ 
আকার ধারণ করিয়াছে, তাহ! আর যেন বলাও যায় না। তবুও কিছু বলিতে 
'হইবে ।'তাহাই হউক। 

( ২) 

প্রথম কথা হইতেছে, দেবতার সঙ্গে যদি পরিচয় ন! থাকে, তৰে পু হয় | 

কার? “দেবে পরিচয়ে! নান্তি বদ পুজা! কথং তবেৎ ?” আবার "তাবৎ পুজাং 

ন মন্থুতে যাবৎ পরিচয়ো নহি” যাবৎ পরিচয় না হয় তাবৎ দেবতা, পৃজকের পুজা 
জানিতেই পারেন না॥ এই অপরিচয় পক্ষে দেবতার পুজা তুর্ঘট দেখান হইল। 

ভাল, ধখন পরিচয় হয়, তখন ত পুজ! হইবে? তাহাও ত ছুর্ঘট। পাতে ্ 

পরিচয়ে দেবঃ পুজামপি ন কাজ্ষতি” আবার পরিচয় হইয়া গেলে দেবতা! 'পৃজাও 
ঠান না। এখানেও পরিচয় পক্ষে পুঁজ! ছূর্ঘট হইয়া! যায়। | 

মা সরম্বতি! যখন তুমি লচ্চিদানন্দরূপিনী, নির্বিকলৈকরূপিণী, যখন আর 
দ্বিতীয় কোন কিছু নাই, তখন কোন্ বিধিতে তোমার পুজা হইবে? পূর্ণের 

আবাহন কোথায়? সকলের আসন ধিনি-_-সকলের বস্তর আধার যিনি, “তার" 

আবার আসন কি? যিনি নিতাস্ত স্বচ্ছ, নিতান্ত নিম্মল, নুক্ষম, তার পাস অর্থ 

কিরূপ? যিনি পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ তাহার আচমনে প্রয়োজন কি'? ফেটেতন্ক-। 

রূপিনী সদ! নির্মল তাহার ম্নান কোথায়? যিনি বিশ্বোদরী তাহাকেএবহ পাইবে 

কির্ূপে? যিনি আপনি আপনি--কোন কিছুতে লগ্ন হন না, তাহার ৃজেপে 

কোন্ উপবীত ঝুলাইয়। দিবে ? ধাহা অপেক্ষা হ্বন্দরী আর কেহ নাই, উহাকে 
কোন আভরণ পরাইয়! সুন্দরী করিবে? যিনি নিলিপ্ত, তাহার গন্ধ লেপ কি? 
যাহার কোন বাদন! নাই তাঁহাকে পুষ্প দিয়া কোন্ আত্রাণবাসন। ক্ীগাইকে? 

ধিনি কোন গন্ধ গ্রহণ করেন না, তাহাকে কোন্ ধূপ দিবে? যিনি স্কপ্রকাশ 
তাহ, কোন্ দীপ দিবে? নিত্যতৃপ্তাকে নৈবেগ্ক, নিফামকে ফল, রজত 
প্রতৃক্ষে তাল, নিত্যানন্দকে দক্ষিণা-_-এ সব কিরূপে হইবে? যিনি আঁপন্জ 
আগনি প্রকাশ, তাহাকে আরতি আর কি করিবে? যিনি আকাশের যত 

রীাশুন্ত, তাহান্ক প্রক্ষিণ হইবে কিরূপ? যিনি ভিন্ন আরদ্ধিতীয় নাই-_ : 
'্জাহাকে প্রগাম করিবার লোক কোথায়? যিনি ভিতারগ্বাহিরে পুন 
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* সম্বন্ধে মজা আসন কি? সত্যই নিগুণা যিনি, তাঁহাকে পৃজ। কর! হায় না। 
"ন জানে পলায়ন্তে ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ | অন্মাকং দেবপুজায়াং দেব এবা-_ 

বশিক্ততে ॥৮ নিগুণ সাধকের দেবপৃজাতে ধুপদীপ আতপাদি কোথায় পলায়ন 
করে জামিনা_-এমন সাধকের বা সিদ্ধের পুজার শুধু দেবতাই থাকেন। একমাত্র 

 ঃদ্বেবতাই, আছেন, এই বুদ্ধি লইয়া! পূজা করিতে গেলে যখন পুজার ক্রম ভুল হইয়া 
যার, তখন পুজার খিদ্ব ঘটে। আবার এই বিস্ব ধন ঘটে তখনই পূর্ণ পুজার 
ফল পাওয়া যায়। *পু্জায়াং জায়তে বিস্ং পূর্ণপূজাফলং হি তৎ”। তাই 
নিগ্চন উপাসক বলেন__ 

আনন্দঘন গোবিন্দ পূজনারম্তকন্দ্দণি। 

বোধে শ্ষুরতি মোহাম্মা যজমানঃ পলাফ্িতঃ ॥ 

আনন্দঘন গোবিন্দের পুজারস্ত কর্মে যখন দিব্যজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন 
মুঢবুদ্ধি ষজমান পলায়ন ফরে। . 

(৩) 

নত্যই যখন তুমি আপনি আপনি শ্বরূপে থাক, তখন তোমার পুজার কেহই 
নাই। কিন্তু তুমি__রূপ ও অরূপের প্রকাশয়িত্রী, গুণাতীতাও তুমি, আঘার সকল 

' গুণময়ীও তুমি । কি স্থুলে কি ক্ষ, কোন্ বিষয়ে তুমি নাঁই ? তোমাকে পাওয়া 
“তখন যায় না, তোমার তব্বও কেহ জানে না। "নস্থুলে নাপি হুগ্ষেংপাবিদিত- 
বিষয়ে :নাপি, বিজ্ঞাততত্বে” একথা সত্য, তথাপি তুমি “বিশ্বে বিশ্বস্তরালে 

॥ স্থুরবরনমিড়ে নিলে শুদ্ধরূপে” তুমি বিশ্বমযী 'আবার বিশ্বের অস্তর/লেও তুমি-_ 
ডং দেরুতাগণ তোমাকে নমস্কার করেন। তুমি কলাতীত। ও নিতাপ্তদ্বস্বরূপা। 

'দেবত। “হইয়াই দেবতার পুজ! করিতে হয়_চৈভন্ত হইলেই চৈতন্ঠের পূজা 
চলে। জড়দ্বারা চৈতন্তের পুজা হয় না। আমর! যুক্তি দিয়া বুঝি আমরা 

তন । $শান্ত্র যুক্তি দিয়! বুঝইতেছেন কোন ম্যশুষেরই, কোন জীবের, মৃত্যু 
বলিয়. কিছু নাই__আর জীবের সখ ছুঃখ বলিয়াও কিছু নাই। মাছুধ বুবিতেও 

পারে দে আত্মা, সে দেহও নহে, মনও নহে। কিন্ত মারার প্রতাব এড বেশী 

এখেঞধ্যবহার কালে সে ইচ! মনে রাখিতে পারে না বড় হুঃখ করেঃবড়, শ্ত্বামারশ, 

"আঙার” করে। মায়ার বন্ধনে ব্যাকুল হুইয়! নরনারী সর্বদ] ভ্রমে পড়িয়। ধাঁ 

তা করে। মানুষকে এই ভ্রমরাশি হইতে, এই ছুঃখ হইতে, /এই অজ্ঞান ইতি 

” মুক্রেপ্চরিবার জন্জই'তুমি না জন্মিয়াও জগ্মধারণ কর, নিরাকার! হইয়াও সাকা 
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হও, স্থথদুঃখের অতীত হইয়াও আননাময়ী হও, করুণাময়ী হও৭ জীবকে 

নিশ্শল করিবার জঙ্ঠই তুমি রূপ ধরিয়! পুজ! গ্রহণ করিয়া গ্বাক। * 
(৪ ) 

বৈদিক আধ্য যদি কেহ হইতে চাও এস, আমরা মায়ের পুজা! করি |. মা. 

সরম্বতীই নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন “ভক্তিশ্রদ্ধাইভিযুক্তন্ত ষণ্মাসাৎ প্রত্যয়ো 

ভবেৎ।” শ্রদ্ধাতক্তি সমদ্থিত হইয়া বেদমন্তর দ্বারা মা সরস্বতীর পৃজ! নিত্য করিলে 
--এবং স্তব পাঠ করিলে, মা দেখ! দিয়! থাকেন, আত্মজ্ঞান প্রদান করেন" 

“অশ্রুতো বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায় সারশ্বতঃ কবিঃ। 

ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ স| ছোবাচ সরস্বতী ॥* 
(৫ ) 

দাড়াও দেখি এ রূপের নিকটে--দেখ দেখি এ অর্গকান্তি ! নীহারের ধবলতা 

মুক্তার ধবলত!, কপুরের ধবলতা, চন্দ্রের ধবলতা-_কাহার সহিত উহার তুলনা 

দিবে? এ গম্ভীর মুর্তিতে কি আনন্দ ছড়াইয়া! পড়িতেছে ! আহা! তোমার 

*জজরীমার মত ছুর্ভাগ্য জীবকে কল্যাণ দিবার জন্তই মা আমার বরদগুমণ্ডিতকর!। 

দেখ দেখি প্র স্ুবর্ণময়ী চম্পকমালে মায়ের কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে! প্রণাম 
না করিয়। কি থাকা যায়? নিম্তরঞ্গ সচ্চিদা নন্দময় ব্রন্মসমুদ্রের প্রথম স্পন্দনই 
ম। তুমি। যেখানে স্পন্দন সেইখানেই শব । তোমার হস্তে বীণা নিরস্তর শব 

বঙ্কার তুলিতেছে। তুমি বাগ.বাদিনী--সকল শবের মাতা তুমি। তুমি বেদম!ত! | 

তুমি যে শব কর, সেই শব্দ হইতে জগৎ ভাসে । মা তুমি ভবমস্তাপ নির্ববাপণের 

সুধানদী-কি স্থন্দর এ চন্দ্রলেখালক্কৃত এ চূর্ণ কুস্তলরাজি ! ভবরাণি ! তুমিই, 

চতুর্থ ব্রহ্মার মুখকমল বনের হংসবধুরূপিণী। আহা ! যদি একবার এই 'সর্বসতরী & 

সরম্বতী মানুষের মানসসরোবরে বিহার করেন, তবে মান্থুষের কি হয়? এ সুন্দর 

আরক্ত ওষ্ঠ ! এ সর্বাভরণ ভূষিত মুণ্তি কত সুন্দর হইয়! চক্ষু ঝললিয়! দিয় যায়। 

এস এস এই শ্বেতপন্মোপরিমামীন।, শ্বেতদীপ্তিশালিনী, শ্বেত পুপ্েক্কশো ভি 

শ্বেতাম্বরধ!রিণী, শ্বেতচন্দনচর্চিত, শ্বেতবীণাধারিণী ব্রন্াচ্যুতশস্কর প্রভৃতি দেব 
বন্দিতা, জড়তানাশিনী এই মহাদেবীকে প্রণাম কর। বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ পরমত্ত 
শান্তর বি্ালয় সমূহকেও প্রণাম কর | গ্রণতজন মনোমোদ সম্পাদসরিত্রী, মুরহরদস্মিতে 
হিমরুচিমুকুটে, ব্পকী-বাগ্রহস্তে মা আমাদের প্রতি কৃপা কর। প্রার্থনা করিতেও 

আমর! জানি ন1, যাহাতে জামর। তোমার পুজা করিতে পারি, তোমাকে চিন্তা - 

করিয়। অন্ত সমস্ত চিন্ত। হদয় হইতে তাড়াইতে পারি--শুধু তোমাকে দেখিতে». 

চি] 
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তোমার কথ! শুনিতে, তোমাকে সর্বদ! লইয়া থাকিতে পারি--তুমি তাহাই 
করিয়! দাও" শুনি-_-১£ 

যঃ কবিত্বং নিরাতন্কং ভূক্তিমুক্তিঞ্চ বাঞ্চতি। 
". সোহ্ভ্যন্চযৈন। দশগ্লোক্যা নিত্যং স্তৌতী সরম্বতীম্ ॥ 

যে কেহ মায়ের ভাব ভর! কবিত্ব চায়, সকল অবস্থায় মায়ের ক্রোড়ে নির্ভয় 

হইয়া থাকিতে চায়; যদি কেহ মায়ের সর্বপ্রকার প্রনাদ ভোগ চায়, আর শেষে 

মুক্তি চায়, তবে বেদ্দোক্ত দশঙ্লোকী মহামন্ত্রে সে যেন নিত্য মা সরশ্থতীর 
পুজা করে। 

সময়-মহামূল্য নিধি | 
জীবনের ভরস! কি? তুমি ত নানাভাবে বলিতেছ-__সময় বুথ! নষ্ট করিও 

না, যতটুকু সময় হাতে পাও তাহার বাবার কর--সদব্যবহার কর-_তাহাকে 
ক্পরণ কর, ক্রমে তুমি আমার সব সুবিধা করিয়া দিবে--ইহাও ত শতবার 

দেখাইর়! দিয়াছ_-তবে কেন বলিবে সংলারের কাজ করিতে ছুটিতে হইবে-_-সময় 

ত পাইনা-কখন তোমায় ভজিব ? এই কথা গুলি ছাড়। যতক্ষণ এই কথা 

কহিতেছ-_-যতক্ষণ এই সব কথ গ্রাহা করিতেছ--ততক্ষণও ত যাহ! অগ্রান্ 
করিবার কথা, তাহা! গ্রাহা করিয়৷ মহামূল সময় ন& করিতেছ। শ্রীভগবান্ যে 

বলিতেছেন-__যাহ! হইয়া গিয়াছে তাহ! ভাবিও ন1, তাহা! মন হইতে তাড়াইয়া 

দাও-_তাহা অগ্রাহ কর; ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবিওনা, তাহাও 

স্বগ্রাহ কর, তাহার ভাবনাও মন হইতে তাড়াইয়। দাও-_উপস্থিত কি লইয়া 

আছ, উপস্থিত কি ভাবনা! করিতেছ--উপস্থিতকি ম্মঃণ করিতেছ তাহাই লক্ষ্য 
কর) করিয়া স্মরণ কর গ্রাহ করিবার বস্তুটি তুমি, আর সমন্তই অগ্রাহোর বস্তু। 
অন হইতে সমস্ত তাড়াইয়। দিয়া নাম কর; নাম করিতে করিতে ধব ভাবন। 

মন হইতে দুর কর! যায় ইহ! স্থির দিদ্ধাত্ত কর--করিয়া যতটুক সময় পাও যে 
অবস্থায় পাও তাহারই সৎব্যবহার কর, দেখ দেখি সে তোমার হৃদয়ে সব লময়ে 
সাড়া দেয় কিনা? 



8৫৪ | 1. উতৎ্সব। 

লাম করিয়। করিয়া সময়ের সৎ ব/বছার কর। এই তোমার প্রধান সাধন! 
হউক । তোমার কর্ম অনুসারে সংসার তোমায় কম্শা দিতেছে, ইহ! ত দিবেই। 

তথাপি তারে ম্মরণ করিবার জন্ত সময় আছেই। কত সময়_মিথ্য| ভাবনা, 

মিথ কার্য, মিথ্য! হ। হুতাশ লইয়! নষ্ট করিতেছ তাহ! দেখ। আর সময় নষ্ট 

করিওনা । 

নাম যে করিবে তাহা! কিরূপে করিবে জান? প্মাং ধ্যারস্ত উপাসতে” ধ্যান 

নিরত হইয়া! আমার উপাসন! কর। ধ্যান বলে চিন্তাকে । রূপের চিস্তাও ধান, 

গুণের ভাবনাও ধ্যান, লীলার 'ভাবনাও ধ্যান, ম্বরূপের ভাবনাও 
ধ্যান। রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ ইনার কোন একটির ভাবনা! লইয়! 

নাম কর; ইহাও যদি না পার, ইহার কোনটিতেও যদি 

লাগিতে না পার, তবে আরও সহজ উপায় বলিতেছি কর; 

পারিবেই। এই সহজ উপায় হইতেছে প্রার্থনা । কোথায় কোন্ রাজো 
পড়িয়াছ বিচার কর। একদিন তাহার কাছে ছিলে, তার আদরেই ভরিয় 

থাকিতে, অগ্রাহ্ের বিষয়কে গ্রাহা করিয়া পাপ করিয়াছিলে, তাই তার কাছে 

খাকিতে পারিলে না--আবার সে ভিন্ন যাহ! গ্রাহা করিয়াছ তাহ! অগ্রাহ্া কর-_. 

আবার তার কাছে যাইতে পারিবে । যেখানে গড়িয়াছ সেখানে গ্রাহা কি 

করিবে বল? যাছ1 কিছু করিবে বা ভাবিবে বা ব'লবে তাহাতেই তাহাকে 

গ্ররণ কর-- যাহা! করিবে, ভ।বিবে, বলিবে তাহা তাহাকে মনে মনে জিজ্ঞাসা 

করিয়! করার অভ্যাসট। পাকা কর, তনেই জীবনকে সফল করিতে পারিবে। 

যেখানে পড়িয়াছ, এট! তার নিত্য রাজা নয়__এটা অস্থায়ী রাজ্য । এরাজ্ো 

যে তুমি বিতাড়িত হইয়াছ তাহা তোমার পাপের জষ্ট, এখানে কর্ম ভোগ 

করিতেই ছইবে। কর্ম বাহ! পুর্বে পুর্ব্বে করিয়াছ তাহ! সন্তুষ্ট মনে ভোগ করিয়া 

যাও, ভোগ করিতে করিতে, তাহার দিকে চাহিয়! তাহার নাম কর,সহা কর আর 

নাম কর-__আবার স্বস্থানে যাইতে পারিবে। যে পৃথিবীতে তুমি পড়িয়াছ-. 

তাহার স্বরূপ বিচার ন। করিলে পৃথিবীর ঈশ্বরকে ভজন কর! হইবে না। তাই 

ঈশ্বর প্বয্ঃং বলিতেছেন-_"অনিত্যমস্ত্রখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজন্ত মাম” এই. যে 
মর্ত্যধাম ইহ। অনিত্য-_ ইছাতে সুখলেশও নাই । এখানে সব ক্ষণিক, সব 
ক্ষণন্থায়ী, এখানে সব অল্প ইহ! জান। ঞ্জানিয়। আমার ভজনা:কর। 

এঁ€্য ঝলিতেছিলাম নাম কিরূপে করিবে জান-_-তাহার উত্তরে বণিতেছি 

প্রার্থন! করিতে করিতে নাম কর। তোমার মনে কত কি যে ভাবন| উঠে 
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তাহাই তোমার নাম করার বিদ্ব। তুমি প্রার্থনা কর আর সমস্ত ভাবনাই ত 
ক্ষণস্থায়ীর ভাবনা, অল্পের ভাবনা__-ভগবান্ এই মায়ার ভাবন! আমার মন হইতে 

দূর করিয়া দাও এইটি ভাবিতে ভাবিতে নাম কর। নাম করিবার সময় নাভিতে 
জগ্রে মনকে ধর, পরে হৃদয়ে মনকে ধরিয়া নাম কর ঝ| ভ্রাধধ্যে নামকে বসাইয় 
নাম কর। নাম করিতে করিতে যখন অবশ হুইয়৷ যাও তথন সহম্ারে যাও- 

গিয়। স্থির শাস্তভাবে সেই জ্যোতি-সমুদ্রে ভূবিয়। আপনাকে জ্যোতির্ময় ভাবনা 
করিয়৷ নাম কর। নামকে বসাইবার তিনটি স্কান। ১। হৃদয় ২। আজ্রমধা 

ও। সঞ্আ্ার। আর একটি স্কান আছে সেটি নাভি। যাহারা কোন প্রকার 
যোগ করেন তাহাদের জন্ত অতি আনশ্তক এই নাভি । প্রথমে নাভির কার্য্য 

রুরিয়া, হৃদয়ে শক্তি ও শক্তিমানের স্থস্প্ট মুত্তির পুজা কর। এই ছুই মুস্তি যুখন্ 
ভ্রমধ্যে ধ্যান করিরে তখন প্রণবের ভিতরে দুই মুর্তি এক হুইয়াছে--তখনও ইহু| 

শক্তি ও শক্তিমান মিলিত মু্তি বটে ইহ! অদ্ধনারীথর। যখন সহত্রারে ইহার! 

গমন করেন তখন ছুই থাকেনা-_-এক হইয়া যায়। এই একের মুর্তি ব্রিকোগের 
ভিতরে যুগলহংসের উপরে অগ্নি র্যা চন্দ্র এই তিন বেষ্টিত হুইয়া। ইহার পরে 
আর মুত্তি নাই । শুধু দ্যোতি__শুধু মহিম! মণ্ডিত পরম সত্য। 

যতক্ষণ মনে অন্ত ভাবন! উঠে ততক্ষণ তুমি মন্মনা হইতে পার নাই । মন্যন! 

হইবার জন্য নাম 'সবলম্বন কর--প্রার্থন! করিতে করিতে নাম কর. ধান করিতে 

করিতে নাম কর--শ্রীভগবান্ তোমার কাছে আর কিছুই চানন!--চান শুধু 

তোমার মনটি। মনটি তাহাকে দাও-_-মন, সে ছাড়া যাহা ভাবনা করে 

তাহাতেই ব্যাভিচার হয়। সব্বপ্রকার ব্যাভিচার শূন্ত হইয়! মনটি তীহার নাম 
করুক, তাহার ধ্যান করুক, জীবন সফল হউক । 



কি বুঝিতেছ ? 
বুঝিতেছি কিছুই ত কর! হুইল ন!। দিন ত গেল কিন্তু হইলকি? গুরু 

কত আদর করিয়! কত আশীর্বাদ করিয়! কত শিখাইলেন কিন্তু মুর্খ আমি-_ 
আমি কিছুই ত মনের মত করিয়া! করিতে পারিলাম ন!। তোমাতে অনুরাগ 

কৈ হুইল? যদ্দিহইত তবে ততুমিযাহা! হাতে করিয়! না দিতেছ তাহাতেই 

অনাস্থা আমিত? অনাস্থা! কি আসল? তুমিভিন্ন অন্য মকলে কি অনাস্থা 

হইল? মুখে তবলি কিছুই ভাল লাগেনা-_কিন্তু পরে দেখি অনেক কোন 

কিছুতে বেশ মাতিঙ্! যাই। যাহাতে অনিষ্ট হয়, যাহাতে আমার নিত্য কর্মের 

ক্ষতি হয়-_যাহাতে আমার যথাসময়ে কর্ম করার ক্ষতি হয়, তাহাও ত বেশ 

মাতিয়। করি-কেহু মনে করিয়া দিলেও বলি যাহার! ভদ্র তাহাদের সহিত 
অভদ্রোচিত বাবহার কর! যায় কিরূপে? হরি হরি লোকের সহিত ভদ্র ব্যবহার 

' করিতে গিয়া তোমার কথ। মানিয়৷ চলিনা--তুমি যে বলিয়াছ আমি ভিন্ন অন্য 

সমস্তই অগ্রাহ্ করিবে--আমার আজ্ঞ! পালন জন্য অন্ত সমস্তকে তুচ্ছ জ্ঞান 

করিবে--কৈ আমার ইহা হইল? তবেত অন্ত বিষয়ে আমার অনুরাগ 

নানাপ্রকারে রহিয়৷ গিয়াছে । তোমাতেই যদি ঠিক ঠিক অন্গরাগ লাগিত তবে 

ফি তোমার কথা অগ্রাহ্থ করিয়া ভদ্রতার খাতির রক্ষা করিতে এত যত্ব হইত? 
হায়! আমার কপটতা ! আত্মকপটতা ধরিতেও পারিনা । তুমি ভিন্ন আমায় 

কে রক্ষা করিবে? 

তোমাতে অনুরাগ লাগিলন। বুঝলাম । অনুরাগের স্থানে বসাইয়াছিলাম 

তোমার আজ্ঞা । তোমার আজ্ঞা পালনও হইল কি? হইতেছিকি? কত 

আদর করিয়া কত কথাই ত শিখাইলে-_-কিস্তু আর সব অগ্রাহ করিয়া তাহা 

পালন করি কোথায়? 

তাই বলিতেছি কিছুই ত হইল ন1। . শান্ত্রত সাধ্যমত দেখিলাম কিন্তু শাস্ত্রের 

কোন্ উপদেশ আমার মধ্যে ফলিত হইল? শাস্ত্র বৈরাগ্যকে প্রথমেই অবলম্বন 
করিতে বলিলেন। পিতা গেলেন, মাতা গেলেন, পুত্র গেল, কন্তাগেল, ভ্রাতা 

গেল, ভগ্মী গেল, যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম ক্রমে ক্রমে তীহার! সকলেই 

সরিয়। গেলেন_দৈন্ত দশাও আসিল্্-_ইন্দ্রিয় সকলও ক্ষীণবল হইতে লাগিল 
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কিন্তু বৈরাগ্য কোথায় আসিল? মুখে বৈরাগ্যের কথ! বলি--লোককে 
বৈরাগোর উপদেশ করি কিন্তু নিজের রেলায় বৈরাগ্য কোথায় ? যদি বৈরাগ্য 
আমিত তবে কি ভদ্রতা অভদ্রতার 'অত বিচার থাকিত? তবে কিখাতির এত 

গ্রাহ হইত? তবে কি অন্ত সমস্তই যে মোহ ইহার ধারণ হইত না? 

রাবণ শ্রীসীতাকে হরণ করিয়া আনিল। জগন্মাতার হৃদয় বলপূর্ব্বক 
অধিকার করিবার জন্ত রাবণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কখন লোভ দেখায়, 
কখন কাকুতি মিনতি কবে, কখন আবার ভয় দেখায়। মা কিন্তু কিছুতেই 

বশ হইলেন না । শেষে রাবণের ও চেড়ীর অত্যাচারে প্রাণ বাহির করিতে 

চেষ্টা করিলেন। এমন সময়ে রামদূত রামের কথ শুনাইলেন। প্রাণ পুলকিত 
হইয়া উঠিল--মাশ্ব'স জাগিল। জগন্সাতা দূতকে প্রত্যক্ষে আমিতে বলিলেম। 
রামদূত ক্ষুদ্র মূত্তিতে সন্মুথে আসিলেন। মা কিন্তু বড়ই ভয় পাইলেন। 

বলিতে লাগিলেন মাং মোহয়িতুমায়াতে! মায়য়! বানরাকৃতিঃ* আমার মোহ 

উৎপাদন জন্য রাবণ মায়াতে বানর মূর্তি ধরিয়া আসিক়াছে--আসিয়া আমায় 

রুচিকর কথ! বলিতেছে ।॥ হায়! আমি যদি পঞ্চমুখী রাবণের বশে যাই তবে 

কোন্ রাম আমার উদ্ধার জন্য আিবেন £ তুমি ভিন্ন সবইত মোহ। মোছের 

কোন কিছু দেখিয়! বা শুনিয়া আমার ইহা বোধ হইল কোথায়? আবার বলি 

তুমি ভিন্ন আর সবই ত আমার মোহ উৎপাদন করে--কত ঠকিলাম-_ সে সময়ে 

কত বলিলাম কিন্তুআবার ত প্রথমে না না করিয়াও শেষে মাতিয়া যাই! 

যদ্দি তোমাতে মাতিতে পারিতাম তবে কি আর এদিক ওদিক সেদিক চাওয়া 

থাকিত-_-তবে কি ভদ্রতার 'অভদ্রতার খাতির এত দেখিতে পারিতাম ? তে 

ত আর মোহে যাহাতে পড়িতে পারি সে দিক দিয়াও যাইতামনা। তুমি ভিন্ন 

সঙ্গ আর কোথাও করিতাঁম না। এই সব হইল কোথায়? 

অনুরাগ ও জন্মিলনা---.আজ্ঞাপালনও ভদ্রতার খতির রাখিতে গিয়া শ্রথ হইয়া 

গেল__তরে আমার হইল কি? বৈরাগ্য হইলনা, জ্ঞানত সুদূর পরাহুত, ভক্তিও 

জন্মিলনা, কর্ধও ত তোমার জন্তঠ মনের মত করিয়া! করিলাম না_ এদিকে দ্রিনত 

বহিয়৷ গেল- আমার তবে হইল কি? সব দোষইত রহিয়! গেল--পরিষ্কার 

হইল কি? বাক লাম্পট্যও. গেলনা, ইন্দ্রিয় জয়ও হইল না, মনের ঘসর মলরও 

মিটিলন! । অবসাদ তঞ্জাও ছুটিলনা, হইল কি ? 

তবে এখন করিব কি? ভক্ত বলেন ছুইটা বাঘ গর্জে গর্জে আশে পাশে 

বেড়াচ্ছে__আমি নাম ছাড়িলেই খাইয়৷ ফেলিবে_-একথাও ত বলিতে পারিলাম 

৫৭ 
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না। অন্ুরাগেও ভঙ্রন হইল না-_-ভয়েও হইলনা। মরিবার ভয়ও কি 

করিলাম ? সে ভয়ও ত আসেনা--নরক ভয়ও হয় না। রোগ হয়-_যাতন! 

পাই, সকলে যেমন অস্থির হয় আমিও তাই হুই। তাই বলিতেছি হইল কি? 
আমি এখন করি কি? নু 

কি আর.করিব? নিত্য কর্ম ত্যাগ কর! যায় না--শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন 

কর! যায় ন।, স্বাধায়ও ত্যাগ কর! যায় না__সকলই করিতে হইবে। কিন্ত 

মনের মত ত কিছুই হয় না। কাজেই তোমাকে ডাকার অভ্যাস যত টুকু 
করিয়াছি তাহাই প্রবল করিতে হইবে_ অন্য সঙ্গ ত্যাগ করিয়া-_সর্বদ। গম্ভীর 

হইয়া তোমাকেই ডাকিতে হুইবে- সর্বদ! ডাকিতে প্রাণপণ করিতে হঈবে-- 

ইহাতে যদি তোমার কৃপ! হয়--তবে হইবে নচেৎ চেষ্টাতেই প্রাণ যাউক ইভাই 

প্রার্থন৷ ৷ 

এইরূপ প্রার্থনাও ত করিয়াছ কতবার, তবুও ত মনের মত হইল না। 

না-_তাহ। হইতেছে ন। সত্য । তবেই ত বুঝিতেছি ঠিক ঠিক প্রাণপণ চেষ্টারই 

অভাব আছে। সর্বাপেক্ষা আমি পারিতেছি ন1 তুমি করিয়৷ দাও এই 

প্রার্থনীই অধিক আবশ্তক॥ হা! প্রভু ! তোমার কাছে যাইবার বিদ্বও যেন আমি 

বুঝিতে পারিন কিন্তু তৃমিত সব জানিতেছ ! তুমি আমার সকল বিদ্র দূর করিয়! 
দাও, তুমি আমাকে তোমার হইতে হইলে যাহ! কর আবগ্তক তাহা করিয়া 

দাও। আমি যাহ! করিতেছি তাহাত করিব, তুমি করিয়া না দিলে আমার 

কিছুই হুইবেনা--এইটি মনে রাখিয়া আমাকে সব করাও আর সর্বদ1 তোমার নাম 
করাইয়। লয়! তোমাতে ডুবাইয়া রাখ। আমাকে দেহের অভিমান আর মনের 
অন্ভিমান ছাড়াইক়া। তোমাতে অভিমান করাও প্রভূ । 

(এ ভা জল মে সিসতত 

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। 
(পূর্ববানুবৃত্তি ) | 

ষে পুরুষ আমি করি, আমি খাই, আমি শ্র্থী, আমি ছুঃথী ইত্যাদি 

অহংকার রহিত, যিনি শাস্তচিন্ত, ধাহার কোন কিছুতে গ্রীতি ও নাই, দ্বেষ ভাবও 

নাই, ধাহার নিকট মৃৎ্পি, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমান তাহার হবদয়ই তোমার 
থাকিবার যোগ্য স্থান। « 
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ষে পুরুষের সঙ্কল্প বিকল্প ও বিচার তোমাকেই লইয়া, যিনি সদ] সন্তুষ্ট, আর 

সকল কর্ম যিনি তোমাতেই অর্পণ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এ পুরুষের 

মনই তোমার শুভ মন্দির। 

+ যে পুরুষ অপ্রয় বস্তু পাইয়া! দ্বেষ করেন না, প্রিয় বস্ত পাইয়াও হর্ষে বেছ'স 

হইয়া যান না_-আর সমন্তই মায়! ইঠ! নিশ্চয় করিয়! তোমারই ভজনা করেন 

এইরূপ পুরদষের মনই তোমার মন্দির । | 

ষড়ভাব বিকার হইতেছে *জায়তেহস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে 

নশ্তুতীতি ষড়ভাব বিকারাঃ”। যে পুরুষ দেখেন জন্ম, সত্তা বা অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, 

হ্বাস, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয় প্রকার বিকার দেহের__আত্মাতে কোন বিকার 

নাই ; ক্ষুধা, পিপাসা, প্রাণের ধর্ম; সুখ ভয় ও ছুঃখ বুদ্ধির ধর্ম; সংসার ধঙ্থা 

যে পুণ্য আর পাপ--যে পুরুষের এই সম্স্ত অপগত হইয়াছে; এইরূপ জ্ঞানীর 

হাদয় তোমার স্থান । 

ধাহার৷ দেখেন--সকলের বুদ্ধি রূপ গুহাতে স্থিত যে তুমি, তৃমি চৈতন্ত ঘন, 

সতা, অনন্ত, এক, নিল্লিপ্ত, সর্বব্যাপক, সকলের উপাসনার যোগ্য তাঁহাদের 

হৃদয় কমলে সীতার সহিত তুমি বাস করিয়া! থাক । 

হে রাম! নিরন্তর তোমাতে চিন্ত একাগ্র করিবার, চিত্ত স্থির করিবার 

অভ্যাস ধাহাদের দৃঢ় হইয়াছে, তোমার চরণ সেবাতে ধাহারা নিতান্ত নিষ্ঠাবান, 

তোমার নাম কীর্তন করিয়। করিয়! ধাহারা জন্ম জন্মান্তরের পাপ ক্ষয় করিয়াছেন, 

সীতার সহিত তুমি তীহাদেরই হৃদয় কমলে বাস করিয়। থাক । 

গোস্বামী তুলসী দাস অধ্যাম্ম রামায়ণের এই বালীকি-_-রাম সংবাদ নিজের 

অতুলনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । নিজের জীবন গড়িয়! তুলিতে যিনি প্রয়াস 
বান্, তাহার পক্ষে এই বাল্সীকি_-রাম সংবাদ যে কত মূল্যবান তাহ সাধক 

মাত্রেই অনুভব করেন। সীতারাম বলিতে ঘিনি সেই মহিম! মণ্ডিত সান্দ্রীনন্দ 

নিন্মীল নিজ বোধরূপ এবং প্ধাম্া ম্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং* কেই 

বুঝেন, ধিনি সীতারাম, গৌরীশঙ্কর এবং রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ সেই পরম সত্য পরম 
ব্যোম, সমস্ত দেবতাধিঠিত, সেই তদ্দিষ্চে! পরগপদকেই বুঝেন তিনিই জানেন 

সীতারাম কোন্ হৃদয়ে বাস করেন; স্বরূপের ধারণা ভিন্ন কপ ধ্যান পুজা 
ইত্যাদি সমাকি ফল প্রদান করে না। সেই জন্য আমর! নান! দিক দিয়া-এই 
এক বি্ষিয়েরই আলোচনা করিতেছি? তুলসীদাস লিখিতেছেন_ বান্মীকি 

ঙ্ রামকে বলিতেছেন. £ 



৪৬০ . উত্সব । 

শুনহু রাম অব কহ নিকেতা | 
| জহা বসু দিয় লষগ সমেতা ॥ 

শুন রাম এখন তোমার বাসস্থান কোথায় তাহ বলি-_ষে নিকেতনে তুমি 

সীত। ও লক্ষণের সহিত সর্বদা বাম কর তাহাই এখন বলিতেছি। 
(১) জিনকে শ্রবণ সমুদ্র মমান। | কথ। তুম্হারি স্থুভগ সরিনান! ॥ 
ভরাঁই নিরস্তর হোই নপুরে। তিনকে হৃদয় সদন তব রূরে ॥ 
ধাহার কর্ণ সমুদ্রের সমান, স্থশোভন রাম কথ! রূপ নানা নদীষেকর্ণে 

নিরস্তর প্রবেশ করিতেছে তথাপি যাহ! পুর্ণ হয় না, আরও শুনিতে ইচ্ছ! হয় 

সেই হৃদয়ই তোমার থাকিবার সুন্দর ভবন-__সুন্দর মনির । 
(২) লোচন চাতক যিনি করি রাখে । রহহি দরশ-জলধর অভিলাখে ॥ 

নিদরহি সিন্ধু-সরিত সর বারি। রূপবিন্দুলহি হোহি ম্থখারী ॥ 

তিনকে হৃদয় স?ন সুখদায়ক। বস্ছু-ষণসিয় সহ রথুনায়ক ॥ 

কর্ণ ও চক্ষু-_ইহারাই গ্রধান ইন্দ্রিয়। কর্ণ নিরন্তর কোন কর্ম করিবে তাহ 
বল! হইল এখন চক্ষের কম্ বল! হইতেছে । 

হ্তাম জণধর দশন অভিলাঁষে চাতকের মত যে জন আপন চক্ষুকে নিরস্তর 

নিযুক্ত রাখে, সিন্ধু, নদী, সরোবরের জল 'অনাদর করিয়া যে জন রামরূপ বারি- 

বি্দু লাভ করিয়া তারি সুখী হয়, তাহার হৃদয় রূপ সুখ ভবনে হে রথুনায়ক তুমি 
সীতা ও লক্ষণের সহিত বাস কর। 

(৩) যশ তুম্হার মানস বিমল, হংসিনী জীহ! জানু ॥ 

মুক্তাহল গুণগণ চুগ ই, বসহু রাম হিয় তাস ॥ 

কর্ণ ও চক্ষুকে কি তাবে থাকিতে হইবে বল! হইল, এখন জিহ্বার কথ! 
বল! হইতেছে । : 

তোমার গুণ, তোমার কীণ্ডি, তোমার লীলা, তোমার যশ--ইহ! নির্মল মানস 

সরোবর । ধাহার জিহব! হংসীর মত তোমার যশ-রূপ নিম্মল মানস সরোবরে 

তোমার গুণ রূপ মুক্তা নিচয় বাছিয়! বাছিয়৷ লইয়া--নিরস্তর এই যশঃ কীর্তন 

করে, নিরন্তর এই গুণগাণ করে রাম তুমি তাহার হৃদয়ে বাস কর। 

(৪) প্রভু প্রসাদ গুচি স্থভগ স্ুবাসা। সাদর জান্ত্ব লহ নিত নাসা ॥ 
তুমহি নিবেদিত তোঞ্লন করহি। প্রভু প্রসাদ পট তৃষণ ধরাই ॥ 
শীশ নবহি মুর-গুর-খ্িজ দেখি । গ্রীতি সহিত করি বিনয় বিশেষী ॥ 

: কর নিঙ করাই রাম পদ পু্)। রাম ভরোস হৃদয় নহি দু] ॥ 

উরণ রামতীরথ চলি জ্াহা। রাম বসহু তিনকে মন মাহী ॥ 
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চগ্ষু কর্ণ জিহ্বার কাঁধ্য বলিয়া! নাসিক, হস্ত, পদ ইত্যাদির কার্ধ্য 
বলিতেছেন-_প্রতুর পবিত্র রমণীয় গ্রসাদের গন্ধ যার নানিক! নিত্য সাদরে গ্রহণ 
করে, তোমাকে নিবেদন করিয়া যে মানুষ ভোজন করে, বস্ত্র ও অলঙ্কার তোমার 

প্রসাদ করিয়! লইয়! যে ধারণ করে; দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া! যে মস্তক 

অবনত করে; গ্রীতির সহিত বিশেষ বিনয় করিয়! যে তাহাদের কথ! কয়, 

যাহার হস্ত নিত্য রাম চরণ পু! করে, যাহার হৃদয় রামের উপরেই ভরস৷ 
রাখে-_ আর কাহার ও স্থথের বা আনন্দের ভরসা আদে রাখে না- যাহার 

চরণ রাম তীর্থের দিকেই চলে, রাম তুমি তাহারই মনে বাস কর। 

(৫) মন্ত্ররাজ নিত জপহি তুম্হারা। পুজা তুমাহ সহিত পরিবার! ॥ 

তর্পণ হোম করাহ্ বিধি নানা । বিপ্র জে'বাই দেহি বহুদীন! | 

তুমতে অধিক গুরুহি জিয় জানি। সকল ভাব সেবাই সনমানী ॥ 

সব কর মাগহি এক ফল, রাম চরণ রতি হোউ। 

তিনকে মন মান্দির বসহু, সিয় রঘুনন্দন দোঁউ | 
তোমার মন্ত্ররাজকে যিনি নিত্য জপ করেন, সপরিবারে যিনি তোমার পুজ! 

করেন, তর্পণ, হোমাদদি বিবিধ বিধি যিনি পালন করেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া 

যিনি তাহাদিগকে বু দান করেন, নিজ গুরুকে--রূপধারী তোমার অনুগ্রহ 

শক্তি জানিয়া তোমা! অপেক্ষ! অধিক জ্ঞান করেন, এবং সকল গ্রকারে শ্রীগুরুকে 

সম্মানের সঠিত সেবা করেন ; “রামের চরণে রতি হউক” এই একমাত্র ফল ধিনি 

প্রার্থনা করেন তাহারই মন-মন্দিরে সীতা রাম তোমার বাস কর। 

(৬) কাম ক্রোধ মদ মান ন মোহা। লোভ নক্ষোভনরাগন ড্রোহা॥ 

জিনকে কপট দস্ত নহি মায় । তিনকে হৃদয় বসহু রঘুরায়। ॥ 

কাম ক্রোধ অহঙ্কার মান মোহ ধাহার নাই, লোভ, ক্ষোভ, রাগ 'ও দ্বেষ 

ধাহার নাই ; কপটতা, দম্ত, মায় ধাহার নাই সেই হৃদয়ে রগুনাথ বাপ করেন। 

(৭) সবকে প্রিয় সবকে হিতকাণী। ছুখ সুখ সরিস প্রশংস! গারী॥ 

কহহি সত্য প্রিয় বচন বিচারী । জাগত শোবত শরণ তুম্হারী ॥ 

তুমহি চ্ছাড়ি গতি দুসরি নাইা রাম বসহু তিনকে উরমাহা ॥ 

ধিনি সকলের প্রিয়, সবার হিতকারী, যাহার কাছে সুখ খ গালী প্রশংস 

সমান; সত্য বাক্য ও প্রিক়্ বাক্য যিনি বিচার করিয়! বলেন ) শয়নে জাগরণে 

তুমি ধাহার শরণ, তোম| বিন! ধাহার অন্ত গ্রতি নাই রাম তাহার হৃদয়ে তুমি 

বাস কর। | 



৪৬২ .. উগ্সব।. : 

৫৮) জননীসম জানহি পর নারী । ধন পরায় বিষতে বিষভারী। 

যে হর্ষছি পর সম্পতি দেখি । দুঃখিতহোহি পরবিপতি বিশেষী ॥ 

জিনহি রাম তৃম প্রাণপিয়ারে । তিনকে উর শুভ সজন তুম্হারে ॥. 

পরের স্ত্রীকে যিনি মাতার সমান জানেন, পরের ধনকে বিষ হইতে বিষময় 

যিনি ভাবেন, পরের সম্পত্তি দেখিয়া যিনি স্থুথী এবং বিপত্তিতে যিনি ছুঃখী রাম! 

তুমি ধার প্রাণসম প্রিয় তাার হৃদয় তোমার শুভ গৃহ ! 

(৯) স্বামী সথা পিভুমাতু গুরু, জিনকে সব তুম তাত। 

তিনকে মন মন্দির বসু সীয় সহিত দেউত্রাত| ॥ 

স্বামী সখা পিতা মাত! গুরু-_-ধার সব তুমি তার মন-মনিরে সীতার সহিত 

রাম ও লক্ষ্মণ বাস করেন। 

(১০) অবগুণ জি সবকে গণ গহহি। বিপ্রধেন্ু-হিত সঙ্গঈট সহি ॥ 

নীতি নিপুণ জিনকী জগলীক: | ঘর তুম্হার তিনকে মন নীকা ॥ 
মানুষের দোষ ন! দেখিয়া যিনি গুণ মাত্র দেখেন, ব্রাঙ্গণ ও ধেছুর ন্ট যিনি 

সম্কট সহা করেন, জগত জুড়িয়! যাহার নীতি নিপুধতা, তার মনোহর মনই তোমার 
বাস ভবন। 

(১১) গুণ তুম্হার সমুঝইি নিজ দেযু। জেহি সব ভাতি তুম্হার ভরোস্থ ॥ 

রাম ভক্ত প্রিয় লাগই জেহী। তেহি উর বস সহিত বৈদেহী ॥ 

ভোমার গুণ দেখিয়! যিনি নিজের দোষ বুঝিতে পারেন, সকল প্রকারে 

তুমিই ধার ভরসা, রাম ভক্ত ধার অতি গ্রিয়, সীতার সহিত তুমি তার হদয়ে 

এ 
ছু 

বাস কর ॥ 

(১২) জাতি পাতি ধন ধর্ম বড়াই। প্রিয় পরিবার সদন সমুদাই ॥ 

সব তজি তুমহি রহহি লয় লাই। তাকে হৃদয় বসু রঘুরাই ॥ 

ব্রাহ্মণ শুদ্রাদি জাতি পাতি (শ্রেণী) ধন ধর্ম গৌরব, প্রিয়তম পরিবার গৃহাদি 

সমন্ত--সমন্ত ত্যাগ করিয়া! যে কেবল তোমাকে: লইয়া! থাকে-_রঘুরা হি 

তাহার হৃদয়ে বাস কর। 

(১৩) স্বর্গ নরক অপবর্গ সমানা । জহ তই দীখ ধরে ধনু বাণ! । 

মনক্রমবচন জে! রাউর টের1। রাম করন তিনকে উপনডের। ॥ 

স্বর্গ নরক মোক্ষ ধার পমান-_যেখানে সেখানে যে ধন্টুর্বাণ ধারীকেই দেখে 

আর কার়মনোবাকে) ফ্বে'তোমার দাস হয় শ্রীরাম তুমি তারই হৃদয়ে বাস কর। 
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জাহি ন চাহিয় কবহু' কচ্ছু, তুম সন সহজ সনেহ। 

বসহু নিরস্তর তান্থু উর সো! রাউর নিজ গে ॥ 
. তোমার কাছে কখন কিছুই চায় না, তোমার সঙ্গে অহৈতুক স্নেহ ফর তার 

হৃদয়ে তুমি নিরস্তর বাস কর তাহাই তোমার নিজের গৃহ ॥ বালীকি কত কথাই 

কহছিলেন। শেষে বলিলেন-- 

রাম ত্রন্নাম মহিম। বণ্যতে কেন বা কথম্। 

যৎ প্রভাবাদহং রাম ব্রহ্গধিত্বমবাপ্তবান্ ॥ 
রাম তোমার নাম মহিম! কেমন করিয়া বর্ণনা করিতে হয় তাহা কে বলিতে 

পারে ? তোমার নাম প্রভাবেই আমি মহধি হইয়াছি। আমার যে ব্রাহ্মণ কুলে 

জন্ম তাহ! নাম মাত্র । আমি কিরাতের সঙ্গে মিশিয়! সর্ধদাই শুদ্রাচার রত 

ছিলাম । শূড্রার গর্ভে বহু সন্তানও উৎপন্ন করিয়াছিলাম। পরে চোরের 

সহিত আমি চোর হইলাম। কত চুরী করিলাম, কত ডাকাতি করিলাম, কত 
নর নারী বধ করিলাম--আমার হৃদয় পাষাণ হইয়! গেল। কোন পাপ করিতে 

আমার শঙ্কা! হইত না-_কিছুতেই আমার অনুতাপ হইত না। আমি নর-রাক্ষস 

হইয়। গেলাম । আমি সর্বদাই ধনুর্বাণ লইয়াই ফিরিত'ম। আমি সকল 
প্রাণীর অস্তক মত হইয়া উঠিলাম। মহারণ্যে একদা! সাত খষি আমার সম্মুখে 
পড়িলেন। জ্বলন্ত মার্তণ্ডের স্তায় তাহাদের প্রচণ্ড তেজ । আমি লোভ বশতঃ 
তাহাদের পরিচ্ছদাদি গ্রহণের জন্ত “তিষ্ঠ* *তিষ্ঠ* বলিতে বলিতে তাহাদের প্রি 

ধাবিত হইলাম | মুনিগণের প্রশ্নে আমি উত্তর করিলাম পরিবার গ্রতিপালনের 

জন্য আমি গিরি কাননে বিচরণ করিয়! থাকি, আপনাদের দ্রব্যাদি আমি 

অপহরণ করিব। দ্বিজাধম ! আমরা এইখানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি 
তোমার কুটুম্বণ্গকে পৃথক্ পৃথকু জিজ্ঞাস! করিয়া! আইস-- 

শযো যে ময়! প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপ সঞ্চয়১* 

যুয়ংতদ্ভাগিনঃ কিং বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথকূ ॥ 

দিন দিন তোমাদের সকলের জন্ত আমি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিতোছ 

তোমরা সেই পাপের অংশ লইবে কিনা ? আম তাহাই করিলাম। সকলেই 

বলিল “সমস্ত পাপ শোমার”় আমরা তোমার উপার্জিত ধনাদির ফলভাগী। 

আমার প্রাণ জলিয়া উঠিল-_-অস্তরে নির্বেদ সঞ্চার হইল। করুণ! পূর্ণ খাষি* 
গণকে, দেখিয়াই আমার মন নির্মল হইয়াছিল-_ আমি তীহাদিগের নিকটে 

দৌড়িযা আ[সলাম-_কাম্মুকাদি পরিত্যাগ করিলাম দৃওবৎ তাহাদের চরণে 



৪৩৪ উত্সব । 

পতিত হইয়। বলিলাম__রক্ষা করুন রক্ষা করুণ--আমি পাপ সমুদ্রে ডুবিয়া 
যাইতেছি। আহা! করুণাময় তাহারা_তাহাৰ! আমাকে বলিলেন *উঠ* 
তোমার গ্ই সাধু সমাগম নিক্ষল হইবার নহে-_আমরা তোমাকে উপদেশ 
করিব-_ইহাতেই তুমি মুক্তিলাভ করিবে । যুনিগণ আপনা আপনি আলোচন! 
করিলেন-_-এই দবিজাধম দুর্ব.ত্ত-_যদিও সদাঁচার ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি 

এ ব্যক্তি আমাদিগের শরণাপন হইয়াছে । পরক্ষণীয়ঃ প্রযত্বেন মোক্ষমার্গোপ- 

দেশতঃ* ইহাকে সযত্বে মোক্ষপথের উপদেশ দিয়! রক্ষা করাই কর্তব্য আহা! 

করুণাবরুণালয় মুনিগণ তখন আমাকে রামনাম দিলেন। আমি এই মধুময় 
রাম নাম উচ্চারণ করিতে পারিলাম না । আকঠ পাপে আমি ভরিয়া রহিয়াছি__ 
এই নাম করিব কিরূপে-_-এই নাম জপ হইবে কেন ? তাহারা বিপরীত অক্ষরে 
নাম করাইলেন_বলিলেন আমরা যতদিন ফিরিয়া না আসিতেছি 

ততদিন তুমি-_ 

“একা গ্রমনসাব্রৈব মরেতি জপ সর্ব্বদ1” 

একাগ্র মনে অক্ষরেই মন ধরিয়া সর্ব! "মরা” “মর।” জপ করিতে থাকে । 

দিব্যদর্শন মুনিগণ এই বলিয়! চলিয়! গেলেন। 
অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথ! করবমঞ্জস! | 

জপন্নেকাগ্রমনস! বাহাং বিশ্বৃতবানহম্ ॥ 
£ মুনিগণ যেমন উপদেশ দিয়া গেলেন আমি সেইরূপই করিতে আরম্ত 

করিলাম । মনকে "রাম” “রাম” এই অক্ষর ছুটিতে একাগ্র করিয়া জপ করিতে 

করিতে বাহিরের ইন্জ্রিয়ের বিষয় সমস্ত আমি ভূলিয়। গেলাম। কতঞফাঁল গেল-__ 

আমি নিশ্চল হইয়া গেলাম, কোন সঙ্গ কোন আসক্তিই আমার রহিল না। 
আমার উপরে বন্দীক জন্মাইয়া৷ গেল। সহশ্র যুগ এই ভাবে কাটিয়া গেল, 
খধিগণ পুনরায় আগমন করিলেন। বল্মীক হইতে আমাকে উথিত হইতে 
বলিলেন । আমি তৎক্ষণাৎ নীহার মধ্যস্থ সুর্য দেবের স্টায় বলীকের ভিতর 

হইতে বাহির হইলাম। মুনিগণ বলিগেন এই তোমার দ্বিতীয় জন্ম। তোমার 
নাম হইল বাল্ীকি। মুনিগণ এই বলিয়! দেবলোকে প্রস্থান করিষ্টলন। রাম 

যখন তোমার এই পরাম” নামের প্রভাবেই আমার এই সুন্দর পরিণাম খটিল 

তথন এই রাজীব লোচন তোমাকে সীতা ও লক্গ্মণের সহিত. দেখিয়া আমার কার 

মুক্তি বিষয়ে কোন সংশয় কি থাকে ? এস ঠাকুর 'আমি তোমার থাকিবার স্থান; 

দেখাইয়া! দি। এই বলিয়। শিষ্ঠ পরিবৃভ মুনি লক্ষণের সঙ্গে পর্বত ও গঙ্গার 



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।  ঝুঁ৪৬৫ 

মধ্যস্থানে গমন করিলেন। সেখানে সুন্দর বিস্তীর্ণ এক পর্ণকুটীর নির্মিত হইল। 

একখানি গৃহ পুর্ব পশ্চিমায়তন এবং অন্টি দক্ষিণ উত্তরায়তন। শ্রীলক্ণ বন 

হইতে নান! প্রকার বুক্ষ আনিয়। এই পর্ণশাল1 নিম্মীণ করিলেনঞ্স . গ্ুহের 

চতুদ্দিক কাষ্টাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্রদ্ধার! আচ্ছাদিত, তী গৃহ কবাট বন্ধ । 
গুছ অতি নুদৃ্য হইয়াছে দেখিয়া রাম লক্গমরণকে বলিলেন সৌমিত্রে এক্ষণে 
আমাদিগকে মুগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে । বহুদিন জীবন 

ধারণের আকাজ্ষ। যাহার! করেন তাহাদের বাস্ত শান্তি করা আবশ্াক | পকর্তব্যং 

বাস্তশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ”| তুমি কৃষ্ণ মুগ বধ করিয়া আন। শান্ত 
নির্দিষ্ট বিধি পালন কর! মবশ্ কর্তবা। “কর্তব্য: শাস্ত্রদৃষ্টোহি বিধিধম্মমনুন্মর” 
অগ্ঠকার দ্রিবসের নাম গ্রুব এবং এই মুহূর্তও সৌম্য। লক্ষণ তাহাই করিলেন। 

র!মের দেশে লক্ষ্মণ মাংস পাক করিলেন_পাক কিরূপ--না মাংস প্রদীপ্ত 
অগ্নিতে দিয়! অত্যন্ততপ্ত করিয়! মাংসের রক্ত শুষ্ক করা হইল। 

রাম স্নান করিয়! যথাবিধি যজ্ঞ সমাপক মন্ত্র ্বার। বাস্ত শান্তি করিলেন এবং 

দেবতাগণের পুঞ্জা করিয়! গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ করিয়! তিনি 

রৌদ্র, বৈষণব-এবং বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তব দোষ প্রশমন করিলেন 

ভগবান্ ন্ঠায়তঃ জপ করিয়! এবং বথাবিধি স্নান করিয়া আশ্রমের অন্ররূপ চৈত্য 

আয়তন-গণপতি আয়তন ও বলিহরণ বেদিস্থল নিশ্মটণ করিলেন। দেবতাগণ 

যেমন স্ধন্মী নামী দেব সভায় প্রবেশ করেন রাম সেইরূপ জানকী ৪ লক্ষণের 

সহিত বৃক্গপত্রাচ্ছান্দিত বাষু সঞ্চার রহিত মনোজ্ঞ পর্ণকুটার প্রবেশ করিয়া বাদ 

করতে লাগিলেন। 

স্থুরম্য মাসাছয তু চিত্রকুটং 

নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্ঘাম্। 

ননন্দ হষ্টে৷ মৃগপক্ষিজুষ্টাং 

জহেখ চ হুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ ॥ 

রাম রি অতি রমণীয় চিত্রকৃট পর্বত এবং মৃগ বিহঙ্গকুল সমাকুলা উৎষ্ট 

অবতরণ পথ শোভিতা মাল্যবততী নদী লাভ করিয়া! আনন্দযুক্ত হইলেন; 

অযোধ্যা বিয়োগ জনিত ছুঃখ তাহার কিছুই রহিলনা । 
আর জানকী কি ভাবে চিত্রকূটে রহিলেন ? 

সুমিরগ্ত রামহি' তজহি” জন, তৃণসম বিষয় বিলাস । 

রাম প্রিয়! জগ জননী দিয় কচ্ছু ন আচরঞ্জ তাস্থ ॥ 

| বা 

৫৮ 
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রামকে ম্মরণ করিয়। রামদাস যেমন তৃণের মত বিষয় বিলাস ত্যাগ করে 

সেইরূপ যিনি জগৎজননী, যিনি রাম প্রিয় তিনি যে সমস্ত ত্যাগ করিয়! 

চিত্রকৃ্টে তাহার রামের নিকটে শ্থখে বাস করিবেন তাহ! কি আর আশ্চর্য্য ? 

চিত্রকূটে রাম সীতাও লক্ষণকে কিরূপে রাখিলেন, না--গলক যেমন নেত্রমণি 
রক্ষা! করে সেইরূপ। সীতা ও লক্ষ্মণ কিরূপ রাম সেবা! করিলেন, না “জিমি 

অবিবেকী পুরুষ শরীর হি” অর্থাৎ অবিবেকী পুরুষ যেমন নিজের শরীর সেবা 
করে সেইরূপ । 

ই বিধি প্রভূ বন বসহি' স্থুখারী। 

এগ মৃগ স্থর তাপন হিতকারা ॥ 

প্রভূ এইরূপে পক্ষী মুগ দেবতা ও মুনিগণের হিতের জন্য সুখে বনে বাস 

করিতে লাগিলেন । 
| কহউ” রাম বনগমন স্ৃহাব । 

শুনহু স্রমন্ত অবধ জিমি আবা ॥ 

চিত্রকূটে স্থশোভন রাম বনবাস বলা হইল এখন গুমন্ত্র অবধ পুরীতে যে ভাবে 
আফিলেন তাহাই বল! হইবে । 

নির্ভর প্রয়াম । 
আমি তোমারি প্রেম মছিম! লব হে অন্তরে ভরিয়া 

পথকণ্টকে বিদ্ধ চরণে সকল বাসনা দলিয়া। 

তব বেদনার দান বছিতে রহিব বক্ষ পাতিয়া ; 

ও রাঙাচরণ রাঙায়ে তুলি হৃদয় রক্ত দানিয়া। 

তুমি নিজ হাতে দিবে যাহা, নীরবে রহিব বহিতে, 

তোমারি শকতি দ্িবে আনি ; মুখ-পানে চেয়ে সহিতে। 

তব প্রসন্ন আন্ত ভরি দিবে শুভ্র কিরণে রঙ্জিয়| | 

সকল সাধন । সফলতা নয়নে লব্গে! আকিয়া ॥ 



শ্রীশ্রীরামঃ 
শরণং মম। 

রমাবোধ। 

অভিমান যাবে কিসে ? 
বক্তা-_ভার্গব' শিবরাম কিন্কর । 
জিজ্ঞান্ু-_-রম! 

প্রথম পরিচ্ছেদ | 

«অভিমান কোন্ পদার্থ ?” 
জিজ্ঞান্ব_-আপনি প্রায়ই বলেন, “অভিমান রূপ রাছুর গ্রাস হইতৈ মনকে 

মুক্ত না করিলে, বিমল জ্ঞানের উদয় হয় না,” বাহার! বৃদ্ধের ( জ্ঞানবুদ্ধের, 

বহু শান্ত্রবিৎ ও বুদর্ণী প্রবীন পুরুষদিগের ) সেবাশালী, ধাহার! যথাবিধি বেদ- 

শাস্ত্র সমূহের শুশ্বষ। করেন, ধাহার বিগলিত অভিমান তাহাদের হৃদয়েই প্রতিত৷ 

লক্ষণ! ( ধাহার প্রসাদে সর্বজ্ঞতা লাভ হয় ) ভগবতী বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পূর্ণভাবে 

বিকাশ হইয়। থাকে । বৃদ্ধের সেবা” কিরূপে করিতে হয়, বৃদ্ধের সেবা বলিতে 

কি বুঝিতে হইসে, তাহা জানিনা, বেদে ও শান্তর সকলের যথোচিত শুশ্রাষা 

করিবারও অধিকার নাই, অতএব প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, অভিমান কোন্ 

পদার্থ? অভিমান রূপ রাছুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? 

“অভিমীন”কে রাহুরূপে রূপিত করার অভিপ্রায় কি? 

বন্তা__প্রাহু” কোন্ পদার্থ, তাহা তুমিজানকি? রাহ কোন্ পদার্থ, 

তাহা জানিলে, অভিমানকে কেন “রাহু”্রূপে রূপিত করা হয়, তাহা বুঝিতে 

পারিবে । 

জিজ্ঞান্থু-_গুনিয়াছি, “রাছু* অন্থর বিশেষ, এই অন্থুর ধখন চন্দ্র ও সুর্ধ্যকে 

গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হইয়া থাকে, পূর্ণভাবে গ্রাস করিতে পারিলে পৃথিবী 

অন্ধকারময় 'হইয়া যায়, তখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রান” বস্তুতঃ 

কোন্ পদার্থ? রাহ শবের অর্থকি? 

বক্তা__-“অস্থর* শব, তোমার একেবারে অপরিচিত নহে । অন্ুর বলিতে 

তুমি কি বুঝিয়৷ থাক ? 



৪৬৮ : উত্সব । 

জিজ্ঞান্র--বিশেষ কিছু বুঝি না। যাহারা অধান্মিক, যাহারা দুষ্ট, দুর্ধর্ষ, 

যাহার! ন্থরগণের বিরোধী-_শক্র, অন্তের প্রতি অত্যাচার কর! যাহাদের স্বভাব, 

“অনুর” শব্ষ উচ্চারিত হইলে, আমার মনে তাদুশ পুরুষ বিশেষের ভয়ঙ্কর রূপই 
পতিত হয়। 

 বক্তা-"অস্থর” শব্দের বহু অর্থে ব্যবহার হইয়। থাকে । বহু অর্থে ব্যবহার 

হইলেও, পঅস্থুর” শবের মূল অর্থের সহিত অন্ঠান্ঠ অর্থের যে, কোনই সম্বন্ধ নাই 
তাহা নহে। “অন্তু” শব্দের অর্থ প্রাণ, যাহার প্রাণেই রত,যাহার! শারীর 
স্থথার্থ সদ। সচেষ্ট, শরীরকেই যাহার! আত্ম! বলিয়! জানে, শরীরেই যাহার নিতা 

অবস্থান করে, এক্জিয়ক সুখ ভোগ ভিন্ন যাহাদের জীবনের অন্ত লক্ষ্য নাই, 

তাহারা “অন্ুর” | অথব| যাহার! গ্রজাপতির প্রশস্ত আত্ম! ভইতে স্থষ্ট হইয়াছেন, 

তাহার! “গর” ; যাহারা তদ্বিপরীত, যাারা প্রজাপতির সব্বগুণ গ্রধান স্ত্রতরাং 

প্রশস্ত আত্ম-গ্রদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহাদের প্রকৃতি এই নিমিত্ত 

'অসাত্বিক, যাহারা জ্ঞান, ধর্ম, এশ্বর্যা গ্রভৃতি সদগুণ বিহীন, যাহার! রজং ও 

তমোগুণ প্রধান, যাহারা স্থরগণের পরতন্ত্র--অনীশ্বর, তাহারা “অস্থুর” * 

ছান্দেগোপনিষদের ভাষ্কে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বাহাদের ইঞ্জিয় বৃত্তি 

সমুহ শান্ত্রোছাসিত--সান্তিক তীহারা “দেব”, যাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল 

তদ্বিপবীত, যাহার! নিক্ষিপ্ত চিত্ত, যাহারা গ্রাণন ক্রিয়াতেই-_জীবনানুকূল 

চেষ্টাতেই সদা রত, তাহারা দঅনুর”। 1 যাহা! আলোকের অবরোধক, 

যাহ! প্রকাশকে বাধ! দেয়, যাহ! জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, যাহা তমঃ, তাহাই বস্তুতঃ 

স্থরবিরোধী, তাহাই “অন্গুর” শবের মূল অর্থ। “সংসার দেবান্থরের সংগ্রামভূমি,৮ 

এই কথার গর্ভে যে, কত তশ্বনিধি আছে, তাহা চিন্তনীয়। ভৃগুদেব বলিয়াছেন, 

যাহা প্রকাশ, তাহাই ধর্ম, তাহাই স্থখ, তাহাই জ্ঞান বা বেদ, যাহা. অপ্রকাশ 
সস সিকি শী 

% “অন্ুুরা 'অন্থরতাহঃ স্থানেঘস্তা স্থানেত্য ইতিবা। অপি বানস্ুরিতি 

প্রাণনামান্তঃ শরীরে ভবতি তথভ্তঃ | সোদেবানস্থঞজত তৎসুরাণাং সুরত্বম্ 
অসোরন্ুরানশ্ঙজত | তদনুরাণামস্থরত্বমিত বিজ্ঞায়তে 1৮_- 

নিরুক্তে নৈঘণ্ট, কাণ্ড। 

1 “দেব। দীব্যতেদে1াতনার্থস্ত শান্ত্রোন্তাসিতা ইন্জিয় বৃতয়ঃ। অস্থরাস্ত- 

দ্বিপরীতাঃ স্বেঘেবান্থযু বিঘগ্থিষয়ান্্র প্রাণন ক্রিয়ান্থ রমণাৎ। স্বাভাবিক্য 

স্তম আত্মিক ইন্দ্রিয় বৃত্বয় এব ।৮--ছান্দোগ্যোপনিষস্তাব্য 



রমাবোধ। ৪৬৯ 

তাহাই অধর্থা, তাহাই ছঃখ, তাহাই অজ্ঞান বা তমঃ। “অন্থর” শব্দের অর্থ কি, 

তাহা শুনিলে, অন্থর শবের তুমি যে অর্থ জান, তাহ! যে, একেবারে ফুল নহে, 

বোধ হয় তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ । এখন “রাহ” পদের র্থ কি, তাহা 

নলিব। পত্যাগার্থক” (ত্যাগ করা হইয়াছে, অর্থ যাহার ) *“রহ* পাতু হইতে 

প্রা” পদ নিম্পন্ন হইয়াছে । যাহা চদ্র-সথ্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ত্যাগ করে ( রহতি 

গৃহীত্ব। তাাজতি চন্ত্রার্কে। ) তাহ! "রাহু” অমরকোষের টীকাতে পরা" শবের 

এই অর্থ উক্ত হইয়াছে । 

জিজ্ঞান্-__ত্যাগার্থক “রহ” ধাতু হইতে নিম্পন পরাহু” শব, প্যাহ! গ্রহণ 

পূর্বক ত্যাগ কলর,” এই অর্থের বাঁচক হইল কেন ? 

বক্ত।__-“কর্ম” মাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, গ্রহণ ন| করিলে, ত্যাগ ভইবে 

কিরূপে? “আত” স্বভাবতঃ পূর্ণ; স্বভানতঃ পূর্ণ আত্মার কিছুই গ্রাহ্য বা 
তাজ্য নাই। 'অবিষ্ভার, অজ্ঞানের গ্রেরণায়, জীব ত্যাগ গ্রহণাত্বক কর্ম করিয়া 

থাকে, অজ্ঞান বশতঃ আমি অপূর্ণ, জীবের এই প্রকার বোধ হয়, এবং তাই 
জীব নিরন্তর ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম করে। যাহ! গ্রহণ করে, তাহাতে যথার্থ 

স্থথ পায়না, এই নিমিত্ত তাহ! ছাড়িয়া, আমি যাহ] চাই, ইহা তাহা নে, বুঝিয়া, 

জীন অন্ত বস্তু গ্রহণ করে, এবং তাহ!ও বস্ততঃ গ্রাহা নঠে, জানিয়!) তাহাকে ত্যাগ 

পূর্বক অন্ত বস্ত্র অযেষণে প্রবৃত্ত হয়! পুর্ণ হইতে আমি জন্মিয়াছি, অতএব 

'আমি অপূর্ণ নি, আমার কোন 'অভাব নাই, জীবের মখন এই জ্ঞান হুর্ধ্যের উদয় , 

হয়, তখন সে শার কোন গিনিস গ্রহণ করে না, স্ত্তরাং তখন তাহার আর কিছু 

ত্যাগ করিবার থাকেনা । “সন্যাস” শবের অর্থ সমাগ, রূপে মাস, স্ম্যগ রূপে 

ত্যাগ । যথার্থ আত্মজ্ঞানের বিকাঁশ হইলেই, যথার্থ সন্ন্যাস হয়, তথনি জীব সর্বতো 

ভাৰে রাহু মুক্ত হইয়া থাকে । সর্বতোভাবে রাহুমুক্ত হইলে, আর ত্যাগ-গ্রহণাত্বক 

কর্মভূমিতে আসিতে হয় না। সর্বতোভাবে মায় মুক্ত হওয়া, ও সর্ববতোভাবে 

রাছ মুক্ত হওয়া সর্বতোভাবে অভিমান রহিত হওয়া এককথা। খাথেদে, 

অথর্ববেদে, তাণ্য মহাব্রাঙ্গণে, গোপথ ব্রাহ্গণে, শতপথ ব্রাঙ্গণে গ্রহণের স্বরূপ 

বর্ণন কালে, যাহ] উক্ত হইয়াছে, তাার প্ররূত তাৎপর্য পরিগৃহীত হইলে, প্রা” 

কোন্ পদার্থ, « গ্রহণ” হয় কেন, রাহুকে “অস্ত্র” বলিবার কারণ কি, এই সকল 

বিষয়ের জিজ্ঞাস! পুর্ণভাঁবে বিনিবৃত্ত হইবে । হে হুর্ধ্য! ছে প্রেরক দেব ! (সুধাই 

জগতের সবিতা, হূর্ধ্যই অখিল কর্মের প্রবর্তক, গ্রাণোদক শক্তি), আম্থর শ্বর্ভান্ু-__ 

মায়! নির্মিত তমঃ, যখন তোমাকে আবৃত করে, তখন সমস্ত ভূবন অন্ধকারাবৃত 



৪৭০ উৎসব । 

হয়, তখন ভূবনস্থ সর্বজন অক্ষেত্রবিৎ হইয়া--স্ব স্ব স্থানকে জানিতে ন! পারিয়া, 

মূড়ুবৎ হু থাকে, ( যত্বাহ্যন্বর্ভানুস্তমসাবিধাদাসুরঃ | অক্ষেত্রবিদথা মুগ্ধে। 

ভূবনান্তদীধযুঃ ॥”-_-খখ্বেদসংহিতা ৫1২১২) । ক্রিয়াশাল রজোগুণ, যখন 

স্থিতিশীল তমোগুণ দ্বার! অভিভূত ইয়, তখন প্রকাশশীল সত্বগুণের অভিভব 

“হইয়া থাকে, তখনই অন্ধকার হয়, প্রকাশের অবরোধ হয়, বেদ এই কথাই 
বলিয়াছেন। চন্ত্রগ্রহণ সময়ে চন্ত্রমা ভূমির (পৃথিবীর ) ছায়ামধ্যে এবং 
হুর্যাগ্রহণ সময়ে হুর্যযও পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেন (ভূচ্ছায়াং স্বগ্রহণে 

ভাস্করমর্কগ্রহে প্রবিশতীন্দুঃ | গ্রহণমত্তঃ পশ্চান্নেন্দোর্ভানোশ্চ পূর্ব্বাধাৎ ॥৮-_ 

বৃহৎসংহিতা )। আর্ধ্যতট্রও বলিয়াছেন “জলময় চন্দ্রমা, আগ্র, স্বরূপ নৃর্যযকে, 

ুর্য্যগ্রহণ কালে আচ্ছাদন করে, এবং মৃত্তিকাময় পৃথিবীর মহতী ছায়া, চন্দ্র গ্রহণ 

কালে চন্দ্রমাকে আচ্ছাদিত করিয়! থাকে ( পচন্দ্র৷ জলমর্কোহ গ্রিমু দ্ভূচ্ছায়পি 

তমস্তদ্ধি। ছাদয়তি শশী হুর্ধ্যং শশিনং চ মহতীভূচ্ছায়। ॥৮-_আধ্ধ্যসিদ্ধান্ত 

গোলপাদ )। “অভিমান” কোন পদাথ, তাহ। বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, পঅন্থর,৮ 

পযাহু” ও গ্রহণ” সম্বন্ধে এত কথ! বলিলাম কেন, তাহ। তুমি এমন বুঝিতে পার 

নাই, “অভিমান” কোন পদার্থ, বখন তাহ| বুঝাইব,তখন তোমার উপলব্ধি হইবে, 

“অসুর, প্রাহু” ও *গ্রহণ”' সম্বন্ধে এত কথা বল।র, কি প্রয়োছন। সুর্য গ্রহণ 

কোথাও না| কোথাও প্রতিদিন হইয়া থাকে, পরন্ত স্থান বিশেষ নিবন্ধন, 

ইহ! কোথাও দৃষ্ঠ হয়, কোথাও দৃষ্ হয় না। ইড়! নাড়ী হইতে, প্রাণ যখন 

কুণুলী স্থানে সমাগত হয়, তখন আধ্যাত্মিক চজ্দ্রগ্রহণ্ণ এবং পিঙ্গলা নাড়ী 
হইতে যখন কুগুলী স্থানে সমাগত হয়, তখন আধ্যাত্মিক ত্সুর্সযগীহণ। হইয়া 
থাকে; শ্রীগ্জাবালদর্শনোপ'নষদের এই কথ। শুণিয়া রাখ । এখন “অভিমান” কোন্ 

পদার্থ তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। “অভি” উপসর্গ পূর্বক জ্ঞানার্থক “মন” 

ধাতুর উত্তর “ঘঞ৬* অথবা হিংসার্থক “মী” ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে “লু'ট্” প্রত্যয় 

করিয়া “অভিমান” পদ সিদ্ধ হইয়াছে । “অভিমান” ধন-জনাদি নিমিত্ত গর্ব বিশেষ, 

প্আজ্ঞান,”৮ “অহংকার” ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়। থাকে (“গর্কেহভিমানে। 

ইহংকারঃ।” “মভিমানে| হর্থাদিদর্পে হজ্ঞানে প্রণয় ছিংসয়ো+, 1--অমরকোষ )। 

"অভি - সর্বতঃ “মান” _ *অভিমান”। 

জিজ্ঞান্থু-_“মান” শব্দের অর্থ কি? 

বন্তা-_-অমর কোষে উক্ত হইয়াছে, 'শামার লমান নাই, এইরূপ যে 

মনন, এই প্রকার যে চিন্ত সমুন্নতি--আপনাতে অক্ষুদ্রত। বোধ, '্মাপনাতে ষে 
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পৃজ্যত। বুদ্ধি, তাহার নাম “মান” | মিত হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়, পরিমিত হয়, জ্ঞাত 

হয়, যদ্ছ্বারা তাহা “মান,” “মা” ধাতুর উত্তর করণ বাচো “লুট” প্রক্টর করিয়া 

সিদ্ধ “মান” শবধা এতদর্থের বাচক। খখ্েদে “পরিচ্ছেদক,* প্মন্ত্র” ও নিশ্নীতা 

বুঝ:ইতে “মান” শবের প্রয়োগ দৃষ্ হইয়৷ থাকে । ৫ 

জিজ্ঞাম্ব-__“অভিমান' কোন্ পদার্থ, তাহ! বুঝাইবার জন্ত আপনি কত. 
পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আমি এতই অপাত্র যে, আপনার পরিশ্রমকে সার্থক 

করিতে পারিতেছি না । শাস্ত্র এই জন্ত অনধিকারীকে, অজিজ্ঞান্থকে জ্ঞান 

দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন । 
বক্ত।-তুমি চঞ্চল হইও না তন্্রালু তইও না, চপলত। অন্থরের স্বভাব, 

তমোগুণের প্রাধান্তই জীবকে তন্দ্রালু করে। আমি যাহ!" বলিতেছি, তাহা 

তোমার ভাল লাগিতেছে না নয়? এই সকল কথ! প্রথমে ভাল না লাগিবারই 

কথ, তবে যথাশক্তি সাবধান হও, শুনিতে, শুনিতে ক্রমশ: বুঝিতে পারিবে, 

তমোগুণের হ্বাস হইলেই, বোধ শক্তির উন্মেষ হইবে, তখন এই সকল কথা! খুব 
ভাল লাগিবে। রান্গ্রস্ত হইয়! আছ, যাবৎ তমোরপ রানুর গ্রাস হইতে মুক্ত 

হইতে না পারিবে, তাবৎ মুঢ়বৎ থাকিতে হইবে। যাহাতে তুমি রাহ্গ্রাস: 
হইতে মুক্ত হইতে পার, আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি । রাহ বা তমোগুণের 
আবরণ মুক্ত হইলে, যখন স্নান করিবে, তখন দেখিবে তোমার মনশ্চন্দ্রমা বিমল 

হইয়াছে, তমোবিমুক্ত হইয়াছে, ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । 

জিজ্ঞাস্ু-_-আমার জ্ঞান কৃর্য্য তমোগুণ প্রধান মনশ্চন্ত্রম! ছার। যে, আচ্ছাদিত 

আমার জ্ঞান সূর্যের কিরণ ব! জ্যোতিঃ যে, এতদ্দ্বার| অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা 

আমি স্ব কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি । 
বন্তা--গ্রহণ”” আংশিক গ্রাস, মাধ্য গ্রাস ও সর্বগ্রাস এই তিন প্রকার 

হইয়। থাকে, তাহ! তুমি জান। গ্রাস তিন প্রকার হয় কেন, তাহ! পরে বুঝাইয়া 
দিব। .তোমার জ্ঞান হৃর্যোের সর্বগ্রাস হয় নাই, সর্বগ্রাস হইলে, তুমি মোটেই 

আমার কথাতে মনোনিবেশ করিতে না, আমিও তোমাকে উপদেশ দিবার 

জন্ত এত যদ করিতাম না। আমি অনেক লোক দেখিয়াছি, আমার বিশ্বাস 

হইয়াছে, বৈদিক আর্ধ্য সম্তানদিগের মধ্যে অধুন! অধিকাংশ ব্যক্তির জ্ঞানকৃর্ধয 
ক্রমশঃ আস্ুর মোয়াজাত) ্বর্ভান্থর তমে! দ্বার! সমাচ্ছাদিত হইতেছে, প্রকৃত তত্ব 

জিজ্ঞ।সার হাস হইতেছে । যিনি অন্ধকারকে নাশ পূর্বক জ্ঞানালোকে আলোকিত 

করেন তিনি “গুরু” | যথার্থ গুরু ও শিষ্য এই উভয়েরই এখন যে বিলোপ হুই- 
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তেছে ; তাহা নিঃসন্দে5 । অতএব তোমার কোন পৌষ নাই ; আমি যে সকল কথ! 

বলিতেছিঃ সেই সকল কথাতে তোমার মত ধীর ভাবে মনোষোগ করেন, এমন 

লোকও এছুর্দিনে অধিক পাওয়া যায় না। আমি যে, তোমাকে জিজ্ঞান্থুর 

স্থানে বসাইয়াছি, তাগার কারণ তোমার বর্তমান জন্মের সংস্কার প্রবল শান্ত 
বিরোধী নহে, অভিমান রাহ তোমার মনকে সর্বতোভাবে গ্রাম করিতে পারে 

নাই, অতএব তোমার এখনও কিঞ্চিন্সাত্রীয় শিষ্যত্ব আছে। “অভিমান সম্পূর্ণ 

রূপে বিগলিত না হুঈলে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় না,” এই কথ! সুখ বোধ্য 

নহে, ইহা! অত্যন্ত গহন, ইহার প্রতিপাগ্ঠ বিষয় ব্ছ, ইহার তাৎপর্যয ব্যাখ্যা করিতে 

হইলে, অনেক কথ। বলিতে হইবে । ণভ্ঞান” কোন্ পদার্থ, জ্ঞানের উৎপত্তি বা 
অভিব্যক্তির নিয়ম কি, কেহ বিমল বুদ্ধি হয়, বিশিষ্ট প্রতিভাশালী হয়, তত 

জিজ্ঞান্ব হয়, কেহ যে, তদ্ধিপরীত হইয়! থাকে, কেহ জ্ঞান লাভার্থ দেশে, দেশে 

ভ্রমণ করে, সদগুরুর অন্বেষণ করে, * জ্ঞানকে অমুতোপম মনে করে, কেহ পার্খন্থ 

জ্ঞানদ।নোন্ুখকে ও উপেক্ষা করে, তাহার কথায় কর্ণপাত করে না, ইঠার কারণ 

কি, অভিমানের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে হইলে, এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান 

করিতে হইবে । যিনি জ্ঞান দান করেন, অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষুর উন্মীলন করেন 

তাহাকেই প্ররূত মাতা পিত। বলিয়। জানিবে, বিস্তপুর্ণ সসাগর! পৃথিবী দান ও 
্রহ্মজ্জান দাতার পর্য্যাপ্ত প্রতিদান যথেষ্ট নিক্্রয় নছে। পৃথিবীতে এমন 
দ্রব্য নাই, যদ্দ্বার একাক্ষর দাতা গুরুর খণ হইতে শিষ্য মুক্ত হইতে 

পারে ইত্যাদি বেদ-শান্ত্র বাণী সমুহকে যথার্থভাবে সমাদর করিবার 

শিরোধাধ্য করিবার লোক এক সময়ে এই বৈদিক আধ্যঞজাতির মধ্যেই 

ছিলেন, কিন্তু এখন সেই বৈদিক আধ্য সন্তানগণের কি শোচনীয় 

অধপেতন হইয়াছে | যাক এ কথা, এখন অভিমান” কোন্ পদার্থ, 
যথাসম্ভব সংক্ষেপে, তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তোমার বোধ ও 

ধারণ। শক্তির দিকে তাকাইয়া কথা বলিব, তুমি ভীত হইও না। বিদ্যার্জন, 

অর্থার্জন পর্বতে আরোহণ, বহুদূরে গমন শনৈঃ শনৈঃ--ত্বরা ন৷ করিয়া করিতে 

হয় (৭শনৈ বিগ্ভাং শনৈরর্৫থ। নারোহেৎ পর্বতং শটৈঃ। শনৈরধ্বন্থ বর্ভেত। 
যোজনানি পরং ব্রজেং।”-_নারদীয় শিক্ষা )। 

পপি ন ০ আপনা পা পা পাত ৮ পাপ ৮২ ৮ পাপ শপ পাস আপ পা কাদা পপ সপ পাত ৯৭ 

* যাজ্ঞবন্ধ্য শিক্ষাতে উত্ত হইয়াছে, বিদ্যার জন্ত গরুড়ও হংসবৎ সুদুর দেশে 

গমন করিবে ( “ম্থদুরমপি বিগ্তার্থং ব্রজেদ্ গরুড় হংসবৎ।”)। 
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্ীসদাণিবঃ ১৯৮১ পক 
শরণং 

নমোগণেশায়। 

শ্রী১*৮ গুরুদেব পাদ্পন্সেভ্যো নমঃ | 

শ্রীসীতারামচন্ত্র চরণ কমলেভো নমঃ । 

যোগতত্তী। 

যোগের অন্তরায় ও তৎ প্রতিষেধ বিষয়ক পাঁতঞ্জলদর্শন 
প্রোক্ত উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা । 

বক্তা__ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগন্রয়ানন্দ | 

জিজ্ঞান্্--গ্রীইন্দুভূষণ সান্য(ল এম্, এস, সি, এমৃ, বি। 

যোঁগের অন্তরায় । 

জিজ্ঞান্ব_আপনার অনন্ত ক্পায় যোগের স্বরূপ, মথাশক্তি অবলোকন 

করিয়াছি, পুর্ণভাবে ন! হইলেও, কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলান্ধ হইয়াছে, যোগ দ্বারা আত্ম- 

দর্শনই পরমধর্শ, বিশ্বাস হইয়াছে, আত্মার স্বরূপ দর্শন ব্যতিরেকে তত্ব জিজ্ঞাসা 

বিনিবৃত্ত হয় না, যোগ ব্যতিরেকে আম্মার স্বরূপ দর্শন হয় না, 

সমাধিই আত্মার স্বরূপ দর্শনের একমাত্র উপায়, বিশ্বাস হইয়াছে 

সমাধি বিন! প্রকৃতির সর্বপর্ধের রূপ নয়নে পতিত হয় না, সমাধ বিন! পুর্ণত্ব 

প্রাপ্তি হয় না, সমাধিই তত্বজ্ঞানার্জনের একমাত্র সাধন, “যাহার! ধন, বিগ্যা 

গ্রভৃতি দ্বারা মহত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বিছ্বাচার্ধ্য ও রাজোখরাদি হয়েন, অন্ঠের উপরি 

প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারা ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রত। ঘ্বারাই তাহ! 

হুইয়। থাকেন, বিগ্ভা্দি দ্বারা মহত্ব প্রাপ্তির যোগবলই একমাত্র কারণ,” 

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই কথা যে পুর্ণ সত্য, তাহা কিয়ৎপরিমাণে অন্ুভৰ 

হইয়াছে । প্রবল জিজ্ঞাসা হয়, তথাপি যথাবিধি যোগ সাধন করিতে পারিন! 

কেন? একান্তভাবে যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি না হইবার হেতু কি? পাতঞ্জল 

দর্শন পাঠ পূর্বক অবগত হইয়াছি, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, গ্রমাদ প্রভৃতি যথাবিধি 

যোৌগপাধন পথের অন্তরায়, ইহারা একান্তভাবে যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকে বাধ! 

দেয়। অপার করুণাসাগর পতগ্রলি “ব কাহার] যোগের অন্তরায় তাহ! 

৫০ 



৪৭৪ . উত্সব । 

বলিয়াই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হ'ন নাই, ষে উপায়ে যোগের অন্তরায় সমূহের 

নিবারণ হয়, অনুগ্রহ পূর্বক তাহাও বলিয়৷ দিয়াছেন, কিন্তু মলিন চিত্ততাঁ বশত: 

আমি পতঞ্জলি দেবের যোগের অন্তরায় ও উহাদের প্রতিষেধক বিষয়ক অযুলা 

উপদেশ গুলির তাৎপর্য্য সমাগ ভাবে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। 

বন্ত!-_*উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই কেহ কৃতকৃত্য হয় না, উপদেশ শ্রবণানস্তর 

পরামর্শ গেরু মুখ শ্রুত বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণীয়ক বিচার) না! করিলে, তত্বজ্ঞানের 

উদয় হইতে পারেনা; সরুৎ ( একবার ) উপদেশ শ্রবণ করিলে যদি জ্ঞানের 

মভিব্যক্তি ন| হয়, তাহ! হইলে উপদেশের আবৃত্তি কর্তব্য ; রাগাদি দ্বার মলিন- 

চিন্তে উপদেশ রূপ জ্ঞানবৃক্ষের বীজের অস্কুরোৎপত্তি হয়ন1” * ইত্যাদি উপদেশ সমু- 

হের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্ট। করিলে তুমি বিশেষতঃ উপকৃত হইবে । যোগাহুষ্ঠান 

রূপ ক্রিয়াযুক্তের ষোগসিদ্ধি হইয়! থাকে, যোগানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়৷ বিহীনের যোগ 

সিদ্ধি হইবে কেন? যোগ শাস্ত্র পাঠ মাত্রে যোগ সিদ্ধি হয় না, 1 শাস্ত্রের পঠন, 

পাঁঠন করেন, অন্যকে শান্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ করান, কিন্তু কখন শাস্ত্রোপদেশানুসারে 

ক্রিয়া! করেন না, এতাদৃশ পুরুষের সংখ্যা যে, এক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, 
তাহা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে না। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমুহের 

অনুষ্ঠান করিলে অগুদ্ধির-_-( অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ হেতুর ) ক্ষয় হয়, অশুদ্ধির ক্ষয় 

হইলে, সম্যগ. জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, 

যেমন যেমন সাধন সকলের অনুষ্ঠান করা যায়, তেমন তেমন অশুদ্ধির ক্ষয় হয় 

এবং অশুদ্ধি ক্ষয়ের মাত্রানুসারে জ্ঞানের দীপ্তি হইয়া থাকে, শ্রুতি, দর্শন প্রভৃতি 

শান্তর অধ্যয়ন করিলে, অথবা! শ্রুতি-শস্ত্রজ্জ পুরুষ বৃন্দের সঙ্গ করিলে, বিবেক 

জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের সংস্কার যোগানুষ্ঠান দ্বার! ক্ষীণ না হইলে, এই 

বিবেক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না । অনিত্য বিষয়াসক্কি ছুঃথের কারণ ইহ! জানিয়াও 

বিষয়াসক্তিকে ক্ষীণ করিতে পারেন ন!, যাবজ্জীবন বিষয়ার্জন ও তদ্রক্ষণেই 

* *নোপদেশশ্রবণেহপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদূতে বিরোচনবৎ 1*--সাংদং 

৪র্থ অধ্যায় ১৭ ছত্র। 

*আবৃত্তিবসকহপদেশাৎ।”_ সাংদং ৪1৩, বেদাস্তদর্শন ৪1১ 

“ন মলিন চেতস্থ্যপদেশ বীজ প্ররোহোইজবৎ।”-সাং দং 81২৯ 

1 “ক্রিয়াযুক্তস্ সিদ্ধিঃ স্তাদক্রিয়ন্ত কথং ভবেৎ। 

ন শাস্ত্র পাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজা়তে ॥*--হঠযোগপ্রদীপিক1। 



যোগতত্ব । ৃ ৪৭৫ 

যত্ববান্ থাকেন, এ দৃষ্টীস্ত বিরল নহে। বিষয়াসক্তি ঃখের হেতু, ইহা জানিয়া 
ধাহার! বিষয়াসক্রিকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত সতত ঘদ্ববান্, বুঝিতে হইবে 
তীছাদের জ্ঞানের দীপ্তি (বৃদ্ধি) হইতেছে, এবং বাহার! বিষকে ত্যাগ পূর্ব্বক 

আর উহাকে গ্রহণ করেন না, বুঝিতে হইবে তাহাদের জ্ঞানের সম্যক্ শ্কুটতা 

হইয়াছে। করুণাময় পতঞ্জলিদেব যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান, কিরূপে 
জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে ষাহা যাহ! বলিয়াছেন, তৎসমুদায় 

করণ কর। পতঞ্জলিদেব কাহার! যোগের অন্তরায় এবং কোন্ উপায়ে যোগের 

অন্তরায় সকলের নিবারণ করিতে পার! যায়, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা! যাহ 

বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ কথ! তোমার বিশেষতঃ হছূর্বোধ্া হইয়াছে? 

কোন্ কোন্ কথার তুমি সম্যগ_রূপে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হও নাই? 

জিজ্ঞান্-_-পতঞ্জলিদেৰ বলিয়াছেন, যাহার! চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়, চিত্তের 

একাগ্রতাকে ন্ট করে, তাহার! যোগের অন্তরায়। ব্যাধি, স্তযান (চিত্তের 

অকর্মণাত1-_-চিত্তের কার্যকারিতা শক্তির অভাব, চিত্তের চাঞ্চল্যাদি বশতঃ 

কন্মানুষ্টানে অযোগ্যতা), সংশয় (ইহা এইরূপ কিনা, এইরূপ উভয় প্রকার জ্ঞান ), 

প্রমাদদ (সমাধির উপায়ের অনুষ্ঠান না করা), আলশ্ত (চিত্তের তমোগুণের, 

আধিক্য বশতঃ এবং শরীরের কফাদির আতিশষয নিবন্ধন, গুরুতা প্রযুক্ত 
প্রযত্বের অভাব, কন্ম করিতে অপ্রবৃত্তি ) অবিরত ( বিষয়তৃষ্ণা ), ভ্রাস্তিদর্শন 

( কোন এক বস্তকে অন্ত বস্ত বলিয়! জানা ) অলন্ধ ভূমিকত্ব ( মধুমতী প্রভৃতি 
সমাধি ভূমির লাভ না হওয়া ) এবং অন্বস্থিতত্ব (সমাধি ভূমি পাইয়াও, তাচাতে 

অবস্থান না কর! ), পতঞ্জলিদেব এই নয়টীকে চিত্তের বিক্ষেপ, যোগ বা সমাধির 

অন্তরায় বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । (*ব্যাধিজ্ত্যান সংশয় প্রমাদ।লস্তাবিরতি 

্রান্তিদর্শনালন্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্ত বিক্ষেপান্তেহস্তরায়ঃ1”__পাংদং ১/৩০) 

শরীর ব্যাধিত হইলে, যোগের প্রত হইতে পারে ন1, তাহা! সুথবোধ্য। "স্তান” 

ও “আন্ত” এই উভয়ের পার্থক্য কি, তাহ! ভাল বুঝিতে পারি নাই। চিত্তের 

অকর্ধণ্যত। এবং গুরুত্ব বশতঃ ইহার কর্ধ্বের অপ্রবৃত্তি, এই উভয়ের মধ্যে কি 

ভেদ আছে তাহা বুঝাইয়া দিন। যোগাভ্যাসের কার্যাকারিতা সম্বন্ধে যাহ! বণ 

করিয়াছি, তাহ! শ্রবণনস্তর যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি না হইয়। থাকিতে পারে না, 

ুধার্ত অন্ন পাইলে তাহা ন! খাইয়া থাকিতে পারে না, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ স্শীতল 

জল পাইলে তৎপানে নিবৃত্ত থাকিতেপারেনা, কিন্তু যোগই সর্বপ্রকার হঃখের 

অত্যন্ত নিবৃত্তির হেতু, যোগ দ্বার! আ'ম্মদর্শনই পরমধর্ত্। যথাবিধি যোগানুষ্ঠান 



৪৭৬ উৎসব। 

করিলে দুঃখময় সংনার তাঁরক জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া যায়, সর্ববস্ত হওয়া যায়, 

যাহ প্রাপ্তব্য সম্পুর্ণরূপে তাহ। পাওয়৷ যায়, ইহা জানিয়াও যে, যোগানুষ্ঠানের 

গ্রবৃত্তি হয়ন!, তাহার কারণ কি? সম্মুখে অন্ন থাকিলেও ক্ষুধার্ভের ষে তাহা 

ভোজন করিবার প্রবৃত্তি হয়না, সম্মুখে সুশীতল জল থাকিলেও তৃষার্ত যে তাহ! 

পান করে ন।, তাহার হেতু কি? অজ্ঞান বশতঃ সন্ুথেস্থিত অন্ন বা জলকে জানিতে 

না পারলে, ক্ষুধিত অন্ন ভোজন না করিতে পারে, পিপাসাক্ষামকণ্ জল পান না 

করিয়া মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়, আমার 

বর্তমান অবস্থা ঠিক এইরূপ নহে, আমি দয়ার্জহদয় ভগবান পতঞ্জলিদেবের 
অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার সকাঁশ হইতেও যোগের স্বরূপ ও 

যোগাভ্যাসের কাধ্যকারিত| সম্বন্ধে বু অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; দৃঢ় 
প্রত্যয় হইয়াছে যাহ! শুনিয়াছি তাহা সারগর্ভ কথ, তাহ! অশ্রদ্ধেয় কথ! নহে, 

অসভ্োর কথ! নহে, উন্মন্তের প্রলাপ নে, তথাপি ধথাবিধি ষোগাভ্যাস করিতে 

পারিনা কেন, তাহ! জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে । অন্ননা পাইলে, আর 

প্রাণরক্ষ! হইবে না, জল না পাইলে, আর বাচিব নাঃ যে ক্ষুধার্ভের, যে 

পিপান্ুর, এইপ্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, 'অপিচ ষাহাদের প্রাণের গ্রাতি মমতা 

আছে, প্রাণকে যাহারা (প্রয়তম বলিয়া জানে, তাহারা যেমন সম্মুখবর্তা অন্ন বা 

স্থুনীতল জলকে উপেক্ষা করিতে পারেনা, আমার বোধ হয়, আমার 

যোগাভ্যাসের আকাজ্জা তাদৃশী হয় নাই, যোগাভ্যাস বাতিরেকে আমার 

ভ্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে না, আমার প্রাণ রক্ষিত হইবেনা, আমি 

মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না, অগ্তাপি আমার এইপ্রকার ধারণা 

অচল হয় নাই। পরম কারুণিক পতঞ্জলিদেব কাহারা যোগের অন্তরায়, তাহা 

বুঝাইবাঁর সময়ে যাহ! বলিয়াছেন আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বিশুদ্ধভাবে তাহার 

তাৎপর্য; উপলন্কি করিতে পারিলে, আমার সর্ধসংশয় দুরীভূত হইবে, আমি 

এই নিমিত্ত যোগের অন্তরায় সম্বন্ধে ভগবান্ যাহা! বলিয়াছেন, বিশুদ্ধভাবে তাহার 

1ৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে একান্ত অভিলাধী হইয়াছি। পতঞ্জজিদেব বলিয়াছেন, 

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈদবিক এই ত্রিবিধ ছুঃখ, দৌমনিন্ত 

(ইচ্ছার বিঘাত হেতু মনের ক্ষোভ ), অঙ্গমেজয়ত্ব (শরীরের কম্পন ) এবং শ্বাস 

ও প্রশ্বাস ইহার! বিক্ষেপের সহচর; বিক্ষিপ্ত চিত্তই দুঃখাদির ক্রিয়া ক্ষেত্র, বিক্ষিপ্ট 

চিত্তেরই হঃখাদি হইয়া থাকে, সমাধি হলে, হঃখাদি হয়না] । * 

** পঢুঃখ দৌম নসানমেজযত শ্বাস প্রশ্বাস বিক্ষেপসহভুবঃ*__পাং-দং 



শ্রীরামঃ 
শরণং মম। 

আযুর্ষেদের বর্তমান অবস্থা । 
এবং 

ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ক চিন্তা । 
শ্রীইন্টু ভূষণ সান্তাল, এম্, এস্, সি, এম্ বি দ্বারা লিখিত, 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

প্রস্ভান্বন্ন। | 

আয়ুর্ধ্বেদের বর্ধমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ক 

চিন্ত। করিবার অবমর আসিয়াছে। 

উন্নতি (7১০%19৪৪) প্রাকৃতিক নিয়ম, জগৎ অবনত অবস্থা হইতে ক্রমশ: 

অবাধিত গতিতে উন্নতির '্মভিমুখে ধাবমান হইতেছে, নবীনক্রমবিকাশবাদীদিগের 

মধ্যে অনেকেই এইরূপ মতাবলম্বী। শাস্ত্র ও পক্ষপাঁত বিরহিত যুক্তি দ্বারা বিচার 

করিলে, প্রতীতি হয়, উন্নতিই (72007558) গ্রারুতিক 

উন্নতিই(27০2988) নিয়ম, জগৎ অবনত অবস্থ। হইতে ক্রমশঃ অবাধিত গতিতে 

সার্বভৌম উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে, এই মত সার্বভৌম 

প্রাকৃতিক নিয়ম সত্য নহে। সত্যনিষ্ঠ গীতিহাসিক যথার্থভাবে ও ত্বতত্বানু- 
নহে। . সন্ধানে নিরত বা প্রকৃত পুরাণভববিদ পুরুষবৃন্দের কথাতে 

বিশ্বাস স্কাপন করিতে পারিলে, উপলব্ধি হইবে, ্উন্নতিই 

প্রাকৃতিক নিয়ম,” এই মত সার্বভৌম সতামূলক নহে, জড়-বিজ্ঞান-কুশল খ্যাত- 

নাম! জার্ন দেশীয় অধ্যাপক হেকেলের বচনান্ুসারে বপিতেছি, এইরূপ অস্মান, 

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্মত তথ্যানুসন্ধানের (1201015 5০10170100 11765008108 

ফল নহে। উন্নতিই ষে সার্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, অবাধিত গতিতে 

উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হওয়া যে, সার্বভৌম প্রার্কতিক নিয়ম হইতে পারেনা, 

উন্নতি ও অবনতি এই উন্ভয়ই ষে, প্রংকৃতিক নিয়ম, বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম, 

পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম যে, উন্নতি ও অবনতি এই উভয়াত্মক) সনাতনবেদ ও 



৪৭৮ উত্মব। 

তন্মুলক শাস্ত্রনকল পাঠ করিলে, তাহ! প্রতিপন্ন হয়, প্রতীচ্য ধীমান্ সত্যানু- 

সন্ধায়িগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্পষ্টা্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, উন্নতি অব্যভি- 

চারি-প্রারুতিক নিয়ম হইতে পারেনা, পুর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম উন্নতি ও অবনতি 

এই উত্তয়াত্মক। পক্ষপাত শূষ্ত বিস্তৃত প্রত্যক্ষপ্রমিতির আশয় গ্রহণ করিলে, 

সপ্রমাণ হয়, উপনতিই সার্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। কিন্ত নিতান্ত পরি- 
তাপের বিষয়, উন্নতিই সার্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, ভারতবর্ষ এক সময়ে 

উন্নতির প্রাস্তভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বৈদিক আর্ধাজাতির বর্তমান অবস্থা 

সর্বথ। শোচনীয় হইলেও, এই জাতি এক সময়ে সর্ববিষয়ে পৃথিবীর গুরু 

হইয়াছিলেন, এই সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, আমাদের দৃঢ় 
ধারণ! তাদৃশ পুরুষের সংখ্য। ক্রমশই বিরল হইতেছে। 

পাণিনি ব্যাকরণের ভাষাকার জ্ঞাননিধি ভগবান পতঞ্রলিদেব বলিয়াছেন, 

বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্থন্তাবী, বৃদ্ধি ও অপায় বা উন্নতি ও অবনতি প্রাকৃতিক 

নিয়ম সর্বত্র এই উভ্তয়াত্মক ( *্যাবদনেন, বদ্ধিতব্যমপায়েন ব| যুজ্যতে, তচ্চোভয়ং 

সব্বত্র”।--মহাভাষ্য। প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই 

উন্নতি সার্বভৌম সমান ও প্রতিকূলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া হইয়। থাকে, মহামতি 

প্রাকৃতিক নিউটনের এই কথা স্মরণ কারলে, “উন্নতি ও অবনতি” এই 
নিয়ম হইতে উভয়ই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ভাহাই উপপন্ন হয়। “বুদ্ধি ও 

পারেন৷ কেন? 
অপায় প্রাকৃতিক নিয়ম সর্বত্র এই উভয়ায্মক”, মহাভাধা- 

কারের এই কথার সহিত, প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই 

সমান ও প্রতিকুলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, নিউটনের এই কথার যে 

সাদৃশ্য আছে, তাহ! বলা যায়। ফ্রান্স দেশীয় স্থচিন্তাশীল ক্রমবিকাশবাদী 

নুধীবর ক্যাজেলে পপট্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন “উন্নতিই সার্বভৌম প্রার্কতিক 

নিয়ম নহে, বিশ্তদ্ধ বা পূর্ণ প্র।রুতিক নিয়ম উন্নতি ও অবনতি এই উ্য়াত্মক। * 
মস এআ ৯০ পপি পপপীপাপিসপসপীসাপীশ শাশিটি শপ বাশি শাশীট শিশির পা্পিটিশিসি 

ক 48 19 01190 9%1099598 0708983 00155 08 1009 1091915 

218৬ 06 17109110018 11) 0109- 01806010105, ৪১ 108৮ 02015 01 0159 19৬ 

০01 1) 01012) 2,0৬897108. 118 6709 19৬) 6178 00170101969 197) 07775 

1১9 9 19,7 01 :9610961998101) 9৪ 91] 855 19701 010£0998.৮-- 

050111)9 01019 178৬০106101 11711950115 ১5 

100, 01,110. 0982911685৮, 98, 



আয়ূর্ধেদের বর্তমান অবস্থা ৮ ৪8৭৭ 

“উন্নতি” ও “অবনতি' এই ছুই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম নিবিষ্টচিত্তে চিত্ত করিলে, 
তাহ! অন্থভব হয়, কিন্তু উন্নতি ও অবনতি এই ছুই প্রাকৃতিক নিয়ম হইল কেন, 
তাহ! বোধ হয় স্থথ বোধা নহে। সাংখ্য পাতঞ্জল ব্যাখ্যাত ত্রিগুণ তত্ব দ্বার 

উন্নতি ও অবনতি এই হুইটাই প্রারুতিক নিয়ম হুইল কেন, কি.ঞ্চনাবায় তাহ 

বুঝিতে পারা যায় । গুণত্রয় নিরস্তর পরম্পর পরস্পরকে অভিভব কারবার চেষ্টা 

করে, পরণ্পরকে অভিভন করিবার চেষ্টা গুণত্রয়ের স্বভাব, সত্ব, রজঃ ও তমঃ 

এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হইয়! থাকে । অতএব উন্নতি 
ও অবনতি এই উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম হইয়াছে । জগতের যে কোন দিকে 

দৃষ্টি প্রেরণ ধর! যায়, যে কোন জাগতিক পদার্থকে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, 

তাহাই গুণত্রয়ের পর্যায় ক্রমে জয় পরাজয়ের রূপই দেখাইয়া থাকে । 

'উন্নতি ও অবনতি সত্যের অনুসন্ধিংস। অভ্যাদয়শীলের হৃদয়কেই আশ্রয় 

এই উভয়ই প্রাকৃতিক করিয়া থাকে, রাগ দ্বেষের বশগ হৃদয় কথনও পুর্ণ সত্যের 

নিয়ম, এই তথ্যকে রূপ দেখিতে পান না। ভারতব্্য বা বৈদিক আধ্াজাতি 

তথ্য বলি বুঝিতে যে, পূর্বে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার তুলনায় সমধিক উন্নত 
05 হইয়াছিলেন, যথার্থ সত্যান্ুসন্ধিৎস্থ অত্যল্প চেষ্টাতেই তাহা 
বিবাদাম্পদ বিষয়েয় ০ 
নীমাংস। হইবে । কিন্তু অবগত হইতে পারেন। কিন্তু সকলেই কি, ইহ| বিশ্বাস 

তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারেন? সকলেই কি, এই বিষয়ের যাথাথ্য 

সকলের হইতে পারে অবধারণ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন? সকলেই কি 

না। পক্ষপাত শৃন্ত হৃদয় হইয়। এই বিষয়ের তথ্য নিরূপণার্থ থা 

প্রয়োজন চেষ্টা করেন ? 

ধাহাদের হৃদয় শম-দমাদি সদ্গুণ সমুক্কের আধার, ধাহাদের হৃদয় মাৎসধ্যাদি 

দোষবিরহিত, অতএব ধাহারা একা গ্রচিত্ত, ধাহ!দের মন চঞ্চল নহে, তাহারাই 

বথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিবার যোগ্য। ক্ষুদ্র হদয়, মাৎসধ্যাদি দোষ সমূহ 

দ্বারা মলীমস চিত্ত, পরিচ্ছিন্ন স্বার্থপর কদাচ একা গ্রচিন্ত ব! ধ্যানশীল হইতে 

পারে না । ক্ষুদ্রচিত্ত কলহুশীল হয়, পিশুন হয়, পরের দোষোগ্তাসনেই সতত 

ব্স্ত হইয়! থাকে । এতাদৃশ ব্যক্তি কখন কোন বিষয়ের তথ্য নিরূপণার্থ চিত্তকে 

নিরোধ পূর্বক সমাধি করিতে পারিবে কিরূপে? পরিচ্ছন্ন স্বার্থপর চিত্ত, 

মাৎসর্ধ্যাদি দোষ সমৃহ দ্বার! মলিন হৃদয় সর্বদা অপ্রসন্ন থাকে। 

সর্বদ। বাধ! (0895181291)96) পার, এহ নিমিত্ত স্বভাবতঃ 

চঞ্চল হয়, একাগ্র হইতে পারে না, কোন বিষয়ের তথ্যান্সন্ধানে 



৪৮৩ উত্সব । 

সমর্থ হয় না। যুরোপ ও আমেরিক! ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে 
ক্রমশঃ উন্নত হইতেছেন, ধনে, বিদ্যায়, বাণিজ্যে, ক্ষাত্রবলে, যুরোপ ও 

আমেরিক! যে, মহত্রপ্রাপ্ত হইতেছেন তাহ! সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। 

আমুর্বেদের বর্তমান. কিরূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার ও পরের হিতসাধনে 
অবস্থা এবং ইহার সমর্থ হন? একাগ্রত! বাতিরেকে কেহ ধন, বিদ্যা ব! অন্ান্ত 

পুনরুন্নতির বিষয়ে গুণগ্রাম দ্বার! মহান্ হইতে পারেন না। সংসারে যাহার! 

চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত বিগ্তাচাধ্য হইয়াছেন, রাজোশ্বর হইয়াছেন, অন্টের প্রভূ ব| 
হইয়া এই সকল কথা ্ 
রা নিয়ামক হইয়াছেন, পুজার্থ হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে, 
কি? জানিতে পারা যায়, তীহাঁর! একা গ্রচিত্ত, তীভাদের বাখান 

শক্তি হইতে নিরোধ শক্তি প্রবলতব, তাহারা ধ্যানশীল বা যোগী 

( যোগী বলিলাম বলে, বিশ্মিত, বিরক্ত বাঁ ভীত হইবার কারণ নাই, যোগী 

শব উচ্চারিত হইলেই সন্গ্যাপীর বেশধারী নগ্ন, জটাজ,টধারীকে বুঝায় 

না, একা গ্রচিত্তই বস্ততঃ যোগী )। 

আয়ুর্ধ্বেদের বর্তমান অবস্থা এবং ইনার পুনরুননতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়। আমর! 'এই সকল কথ। বলিতেছি কেন? দিক আর্দ্যজাতির বর্তমান 

অবস্থা! সর্বথ। অধঃপতিত অবস্থা ; বৈদিক আর্ধযজাতি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি- 

তেই নিবদ্ধ দৃষ্টি ছিলেন ন1, এই পুরাতন জাতি বিজ্ঞান, শিল্প কল! প্রভৃতি লৌকিক 

বিষয়েরও যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, পার্থিব জীবনকে যথাসম্ভব সুখময় 

করিবার জন্তও বৈদিক আর্ধজাতি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন । শিল্প ও বিজ্ঞানের 

ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধিৎস্থ উদার হৃদয় স্তার উইলিয়ম 

জোন্স, প্রভৃতি প্রতীচা স্থধীবর্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অবগত 

হওয়া যায়। স্তার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি পুরাণতত্বান্ুসন্ধায়ী যথাসম্ভব সত্যনিষ্ঠ 

পুরুষগণ বৈদিক আর্ধ্য জাতির বিজ্ঞান-শিল্পা্দি বিষয়ে যাদৃশ উন্নতির সংবাদ 

পাইয়াছিলেন, তাহা পর্যাপ্ত নহে। স্তার উইলিয়ম জোন্স বলিক়্াছেন, যুরোপী- 

য়ের। গণন। করিয়াছেন, সার্ধদ্বিশতাঁধিক € ২৫০) শিল্পের আবিষ্কার হইলে, 

মানুষ প্রকৃতি হইতে সুখময় জীবনের উপযুক্ত সাধন ও ভূষণ স্বরূপ বিবিধ 
বন্ত নিম্মাণ করিতে পরাগ হয়। ভারতবর্ষীয় শিল্প বা কল! বিদ্যা যদিও চতুঃষঠী 
(৬৪) সংখ্যাতে লঘুরুত হইয়াছে, তথাপি আবুল ফ্যাজল (40] 7821) 

কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, হিন্দুরা তিন শত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্র গণন! করিতেন। 

হিন্দুদিগের শিল্প শাস্ত্র এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অন্লীভূত হইলেও আমর সিদ্ধান্ত 



আয়ুর্ধ্ধেদের বর্তমান অবস্থা । | ৪৮১ 

করিতে পারি, অধুনা! আমরা যেসকল শিল্পের ব্যবহার করি, প্রাচীন হিন্দুর! 

অন্ততঃ সেই সকল শিল্পের ব্যবহার করিতেন। বিশপ হিবারও (3180 
[109:) অবিকল এইরূপ কথ! বলিয়াছেন । 

ভাঙ্করাচার্ধ্য প্রণীত সিদ্ধান্ত শিরেমণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 

বিবিধ স্বয়ংবহ যন্ত্র (যে সকল যন্ত্র ঘটিকাদি যন্ত্রেরন্যায় আপনা হইতে চলে) 

কুহকবিচ্! বার! নির্মিত হুইয়। থাকে (“এবং বনুধা যন্ত্ং স্বয়ং বহং কুক বিছায়া 

ভবতি |” সিদ্ধান্ত শিরোমণি- গোলাধ্যায় )। পকুহক শিগ্ভার” কথা সুর্য সিদ্ধান্ত 

এবং ইহার টীক1তেও অভিহিত ভইয়াছে। কুহক বিগ্ভাতে কি আছে, গাহ। 

বোধ হয় অনেকেই জানেন না, কুহক বিগ্ভার নামই সম্ভবতঃ অনেকেই শুনেন 

নাই। ভৌতিক কল! বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে মহর্ধিদিগের রচিত বহু গ্রস্থের নাম 

দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত নিতান্ত ছুঃখের বিষয় এ সকল মহামুল্য গ্রন্থ এখন 

বিলুপ্ত হইয়াছে | মহধি অগস্ত্য প্রণীত শক্তি তন্ত্র (০৮৮ 17711912195 ০9০0]0 

১9 072,090 27)0 0:6111590) নামক উপাদেয় গ্রন্থের নাম শুনিয়াছি, এই মহামূল্য 

গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সংবাদও পাইয়াছি, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অবিকল রূপ অগ্ঠাপি নয়নে পতিত হয় নাই। 

মহধি ভরদ্বাজ প্রণীত ঘন | সর্ব্বস্ব, (19950717961077 01 8]] 14901211057) 

নামক গ্রন্থের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আজিও ইহার সম্পূর্ণ রূপ দেখি নাই। মহৰি 
ভরদ্বাজ প্রণীত যন্ত্র সর্বস্বে কি কি আছে, তাহ! শুনিয়াছি, শুনিয়৷ ইহার অপরূপ 

রূপ দেখিবার নিমিত্ত চিত্তে তীব্র কৌতৃহুল জন্মিয়াছে, কিন্তু কৌতুহল মিটাইবার 
ভাগ্য অগ্ভাপি হয় নাই, যন্ত্র সর্বন্বের বিমানাধিকরণে বিমানের (21745101708 

৪11907)9 &) বিশেষ বিবরণ আছে। যে যন্ত্র পক্ষীর হ্যায় আকাশে বিচরণ 

করে (11190 [09,01)1709 10101) 1010595 11159101705 11) 6119 ৪7) অথবা 

যাহার উপম! নাই, তাহার নাম “বিমান” । বিমানাধিকরণে “মান্ত্রিক,+ “তান্ত্রিক+ 

ও “কৃতক' এই ভ্রিবিধ বিমানের বর্ণন আছে। মহ্র্য ভরদ্বাজের যন্ত্র সর্ববন্থে 

শৌনক, নারায়ণ গর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্তৃক রচিত বিমান চক্দ্িকাদি অপূর্ব 

গ্রন্থ সকলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । মহর্ষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন, আমি যত্ব 

পূর্বক বিমানচন্দ্রিকাদি গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন ও উহাদের সুবিচার করিয়া যথাবিধি 

বৈমানিকাধিকরণ বলিতেছি । ব্রঙ্গপদপ্রাপ্তই ধাঁহাদের পরম পুরুষার্থরূপে 

বিবেচিত হইত, সেই মহরধিদিগের রীত্যন্ুলারে যে বিমানগত হইলে, সকলেই 

পরমব্রক্ষপদে * উপনীত হয়েন, শ্রুতি মস্তকগোচর-__ অর্থাৎ উপনিষদবেদ্ 

৩ 
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নেই পরমাননময় পরব্রদ্দকে আমি প্রণ।ম করিতেছি, মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রথমেই 

এই বলিয়া পরব্রহ্মষকে নমস্কার করিয়াছেন (“্যদ্বিমান গতাসর্কে যাস্তি বর্মপদং 

.পরম্। তন্নত্ব পরমানন্দং শ্রুতি মস্তক গোচরম্ ॥ বিমান চন্দ্রিকাদীনি স্টুবিচার্য্য 

যথ। মতি। বৈমানিকাধিকরণং কথ্যতেৎন্মিগ্তথাবিধি ॥৮--) আনন্দ রামায়ণে 

পৃষ্পক বিমানের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা! অবগত হইলে বিন্মিত হইতে 'হুয়, 

একালে কেহ তাদৃশ বিমানের কল্পন। করিতে পারেন বলিয়৷ ত আমাদের মনে 

হয় না। বদি কাহারও কৌতুহল হয়, তাহ! হইলে, আনন্দ রামায়ণের যাত্রা! কাণ্ড 

পাঠ করিবেন। 

আশ্বলায়ন মহষি প্রণীত “অগতত্ব লহুরী” নামক ওষধি বিজ্ঞানের নাম 
গশুনিয়াছি, এই গ্রন্থে প্রতিপার্দিত বিষয় সকলের একটু বিবরণ ও পাইয়াছি, কিন্তু 

সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেখিবার ভাগ্য হয় নাই। যাহারা আযুর্ধেদের যথার্থ ইতিহাস 
জানিতে ইচ্ছুক, বাহার! উদ্ভিদ বিগ্ভার প্রক্কৃত তন্ব জিজ্ঞান্ু, সত্যানুসনন্ধৎস! 

ধাহাদের হৃদয়ের ভূষণ স্বরূপ তাহাদের *অগতত্ব লহুরী” দেখিবার ছুদ্দিমনীয় 

কৌতৃহল হইবেই। অগতত্ব লহরীতে 'প্রাণ শক্তির স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত 

হুইয়াছে। প্রাণ শক্তি হইতেই ওষধি সমূহ উৎপন্ন হয়, অন্ন (যাহা খাইয়! 

প্রাণিগণ প্রাণ ধারণ করে, যাহ! প্রাণ পোষক ) ওষধি হুইতে জন্মায় । সনাতনী 

শ্রুতির উপদেশ, অন্ন হইতে অধিল প্রাণীর জন্ম হয়, অন্নই সর্ব প্রাণীর গ্রাণন, 

প্রাণ পোষক ( ওষধীনাং রেতোহ্নমনশ্ত রেতো। রেত রেতসে! রেতঃ গ্রজ। * 

**-_পতরেয় আরণ্যক)। মহষি আশ্বলায়ন এই সাক্ষাৎ সনাতনী শ্রুতি প্রমাণেই 

বলিয়াছেন, ওষধি হইতে প্রাণিগণের জন্ম হয়, (“তম্মাদোষধয়ো জাতা: ওষধী- 

ভ্যোন্নমুচ্যতে । অন্াাৎ সর্বং প্রাণিন ন শ্চেত্যাহ সাক্ষাৎ সনাতনী । সবেধাং 

প্রাণিনাং তম্মাৎ প্রাণনঃ প্রাণ পোষকঃ ॥৮-_-অগতত্ব লহরী )। 

আমুর্বেদের যে অবস্থা এখন আমাদের নয়নে পতিত হয়, আয়ুর্বেদের তাহা 

নিতান্ত শোচনীয় পতিত অবস্থা । আযুর্ববেদের এই পতিত অবস্থ! দেখিয়৷ ধাহার! 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, করিক্না থাকেন, আযুর্বেদে শারীর বিদ্ার এবং রসায়ন 

ও উদ্ভিদ বি্ত। প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহার! 

যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করেন নাই, করেন না, যথার্থভাবে সত্যের অন্ধু- 

সন্ধান করিবার শক্তি, ্থৃতরাং ইচ্ছ! তাহাদের ছিল না বা নাই। আমুর্ধেদের 
বর্তমান অবস্থা ও পুনরুন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমর! যে বৈদিক 
আর্ধাজাতির ভৌতিক কলা! বিষয়ক উন্নতির কথ তুলিয়াছি, যথার্থভাবে সতোর 
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্বানুলন্ধান কারতে হইলে, রাগ-দ্েষের বশবর্তী হইয়। ঝটিতি কোন বিষয়ের 
কোনরূপ সিদ্ধান্ত কর! উচিত নহে, এই কথা! স্মরণ করা, ধাভার। বৈদিক আর্ধ্য- 

জাতির ইতিহাসের অনুসন্ধান করিবেন, তীহাদ্দিগকে এই কথ স্মরণ করিয়! : 

দেওয়া» তাহার উদ্দেশ্তা। ধাহারা এই অতি পুরাতন, সাক্ষাৎ-_পরম্পর! ভাবে 
.পৃর্মিবীর অন্ত জাতির আদিগুর বৈদিক আর্ধ্জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিবার 
অভিলাধী, তাহাদের নৈর্দিক আর্ধজাতির বস্ততঃ কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, যথার্থ- 
ভাবে তাহার অনুসন্ধান কর অবশ্ঠ কর্তব্য । 

জগৎ-পুঞ্জাপ।দ পূর্বপুরুষদিগের যথার্থ প্রসংস| শুনিতে আমাদের একাস্ত 

ইচ্ছা হয়, সন্দেহ নাই। আমরা বৈদিক আধ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 

যুগধর্শ বা ছুরতিক্রমণীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ আমাদের 

হৃদয় এখন মলিন হইলেও, বৈদ্দিক আর্ধযজাতীয় প্রতিভা, 

বিকৃত হৃইয়াছি বলিয়।, অযোগ্য জ্ঞানে আমাদিগকে ত্যাগ, 

দির হইলেও আমা- করিলেও “অগ্যাপি, কাহার! আমাদের পুর্বপুরুষ (47)083- 

দের সম্মান পাওয়। 60৭) তাহা ভাৰিতে যাইলে, তপগ্ডেজ প্রদীপামান, সর্বজ্ঞ 

উচিত, আমরা এইরূপ দর্ববশক্তিমান্ মরীচি, ভূগু, বশিষ্ঠ, অত্র প্রভৃতি মহধিগণের 
মতাবলশ্বী নহি। মনোরম পবিত্র ছবিই আমাদের চিত্ত দর্পণে প্রতিফলিত 

মত্যের অনুসন্ধানহ হয়, তাঠাদ্দিগকেই আমরা দেখিতে পাই, সন্তানদিগের 

নি শোচনীয় অধঃপতন হেতু বিষগ্র বদন পিতৃ-পিতামহাদ্দিই 

আমরা বড়লো- 

কের ছেলে ছিলাম, 

অতএব ভাগ্য দোষে 

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকেন। সনাতন বেদের উপদেশ গ্রাহা না 

করিয়া, বেদ প্রাণ খধিদিগের কথাকে উপেক্ষা করিয়া, ডারুবিন, হার্বার্ট 

স্পেন্পার, হক্সলী, হেকেল প্রভৃতি অদুরদর্শী স্বয়ং সংশয় দোলাতে দোছুল্যমান 

নবীন ক্রমনিকাশবাদীদিগ দ্বার! প্রদর্শিত প্রোটিই্, (70096) বা এক 

কোষাত্মক (01019911018), পূর্বপুরুষের, ক্রিমি সদৃশ পূর্বপুরুষের (ডা ০০া0- 

11006 ৪0708560175), মত্ত সদৃশ পূর্বপুরুষের (71৭1) 11009 4১110996079 ) 

পঞ্চপদর পূর্বপুরুষের (৪ 6০9৫. 45668078) ও শাখা মৃগ পূর্বপুরুষের 

(09 ৪0069601) মুত্তিকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া! ভাবিতে 

পারি না, পতিত হইলেও, আমাদের বুদ্ধি দর্পণে ইহ্ঠীর! ( প্রোটিষ্ট ক্রিমি প্রভৃতি ) 

আমাদের পূর্বপুরুষরূপে পতিত হন না। অহোরাত্রাত্মক দিন সকল যেমন 

ূর্বান্থক্রমে পরিবর্তিত হয়, বসস্তা্দি খতু সকল যেমন বিন] বিপর্যযাসে-_ব্যতিক্রম 

ব্যতিরেকে পরিবর্তিত হয়, সেইরূপ পূর্বকালীন পিস্ৃগণকে অবরকালীন 
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( পশ্চাৎ জাত) পুভ্রগন ত্যাগ করেনা, পূর্বকালীন পিতৃগণের স্বভাব, তাহাদের 

ধর্ধ, তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের পুজ্রে সংক্রমণ করে। এতএব হে ধাত !_-ভে 

পালক দেব! আমাদের কুলীন-__অন্মৎকুলে জাত জীবদিগকে তুমি আযুষ্য 

প্রদান কর, দীর্ঘজীবী কর? কার্য, কারণ গুণ পূর্বক হইয়া থাকে, কার্যে কার- 

ণের গুণ সংক্রমণ করে । আমর বৃক্ষ হইতেই আম বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, আম বীঞ্জ 

হইতে নিম্ব বুক্ধ জন্মে না। “যথা হান্তন্ুপূব ভবস্তি যথা ধতব খাতুভির্যস্তি সাধু। 
যথ। ন পৃবমপরো জহ্াত্যেবা! ধাতরায়ংঘি কল্পয়ৈষাম্ ॥৮-_খগ্বেদসংহিতা ১০ম 

১৮ নুক্ত )। অগ্।পি সন্তান বসল, প্রেম পারাবার পূর্বপুরুষগণের এই 

হতভাগা, অযোগা, সম্তানদিগের জন্ত প্রার্থনা কখন কখন স্মৃতি পথে জাগিয়া 

উঠে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মগান্ ছিলেন, বিশ্ব পৃজ্য ছিলেন, বিশ্বের আদি- 
গুরু ছিলেন, ইহ! ভাবিতে ভাল লাগে, ইহ1 ভাবিলে হৃদয় যেমন অননে পূর্ণ হয়, 

এতমতি দুঃখে ভরিয় যায়, ূর্বপুরুষদিগের গগন স্পর্শী কীততিস্তস্ত আমাদিগ দ্বারা 

'মলিনীভূত হইতেছে, ম্নে হইলে, অনির্ধচনীয় যাতনাই হয়। দরিদ্র রাজপুক্র 

কখন ইচ্ছা করেন না যে, লোকে তাহাকে লোক মাঝে রাজার পুক্র বলিয়! 

পরিচয় দেয়। দরিদ্র রাজপুল্র, রাজপুল্ররূপে খ্যাত হইতে চাহেন না বটে, 

কিন্ত অলক্ষিত-ভাবে নিজ পিতৃ-পিতামহাদির প্রশংসা শুনিতে অভিলাষী হন। 

পিতৃ-পিতামহের যশোগান শুনিলে তাহার পরমানন্দ হয়। যাহা সত্য, তাহাই 

আনন্দ, মিথ্যা! কথন আনন্দ প্রদ হইতে পারে না, মিথ্যা! যে আনন্দ দেয়, তাহা 

সতোর বেশ ধরে বলিয়া, সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় এই নিমিত্ত । 

সৎ ব! সত্যই বস্ততঃ আনন্দ দিতে পারে, আনন্দপ্রার্থী মানুষ তাই সতোর 

অনুসন্ধান করিতে চায়, প্রাকৃতিক নিয়মে সত্যের অনুসন্ধান করিতে 

তাল বাসে। সত্যের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মহষিরা ভৌতিক কল! সম্বপ্ধে 

কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, তৎমম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইয়াছে সকলেই 

নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, হইতেছে। প্উন্নতিই 

প্রাকৃতিক নিয়ম,” যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিলে, প্রতিপন্ন হয়, এই 

মত সর্বথা সত্য নহে। বৈদিক আধ্যঙ্ঞাতির উন্নতি ও অবনক্তির যথার্থ 

ইতিহাস. জানিতে চাহিলে, মহধির! যে, নিতান্ত অসভ্য অবস্থ। হইতে ক্রমশঃ 
উন্নত হুইয়াছিলেন, এই মতের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা আযুর্বেদের বর্তমান 

অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, এই নিমিত্ত অল্প কথায় দেখাইবার চেষ্টা 
করিলাম, বৈদিক আর্ধ)জাতি ( পৃথিবীর অন্তান্ঠ জাতি যখন গর অন্ধকারে 



ই আধর্বেরেদের বর্তমান অবস্থা । ৪৮৫ 

ডুঁবিয়াছিল ) তখন সর্ববিষয়ক উন্নতি-প্রভাকরের বিমল জ্যোতিতে আলোকিত 
হইয়াছিলেন, ভৌতিক কলারও (যাহাই এখন উন্নতির মানদগ্ডরূপে বিবেচিত 

হর) তীহারা প্রভৃত উন্নতি করিয়াছিলেন, কল্পনা বিজস্তিত আধ্যাত্মিক উন্নতির 
দিকেই ( যগ্চপি ইহাই তাহাদের অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়৷ পরগণিত হইত) তাহার 
সর্বদ1 তাকাইয়া থাঁকিতেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি বা পরম পুরুযার্থ সিদ্ধির 

অবিরোধে, লোকহিতার্থ তীহার! ভৌতিক কলাদ্দিরও যথাপ্রয়োজন উন্নতি 

বিধানে ফত্ববান ছিলেন। ডাক্তার রয়েল গ্রভৃতি সত্যনিষ্ঠ প্রতীচ্য কোবিদগণও 
মুক্ত কে এই কথ! স্বীকার করিয়াছেন । * | 

যাহা বল! হইল তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমর! বড়লোকের 

সম্তান আমাদের পূর্ব পুরুষের! সর্ববিষয়ে উন্নতির পরাকাণ্ঠী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 

ইহা বলিবার জন্ত আমরা লেখনী ধারণ করি নাই, বড় লোকের ছেলে বলে, 

বিদ্দু মাত্র সম্মানের দাওয়া করিবার অধিকার 'আছে বলিয়া আমর! মনে কনা, 
আমাদের পূর্র্ব পুরুষদিগের তুলনায় আমর! যে নিতান্ত 

আযুর্বেদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছছ, হাহা! আমর! জানি, 

অবস্থা এবং ইহার এই নিমিত্ত আমরা সর্বদা ছুঃবী, নিয়ত অনুতাপানলে 
পুনরুন্নতি বিষয়ে টি 
চিগা করিবার. দহমান। সতোর অনুসন্ধান, তথাদর্শন, সত্যকে পাইবার 

অবসর আসিয়াছে চেষ্টা এতদ্বারাই মানুষের উন্নতি হয়, অতএব আমাদের 

এই কথার অভিপ্রায় পূর্ব পুরুষেরা যে অসভ্য বা বর্ধর ছিলেন না, তাহার! ষে 

অন্যদেশের সাহ্থাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া সর্ববিষয়ে উন্নতির চরম 

সীমাতে উপনীত হুইয়|ছিলেন, যথার্থভাবে এই সত্যের অনুভব করিতে পারিলে, 

রনি ০ সপন শি স্াসপপসপীসদিতীল শপ শি শীট সী শিস ০০ এ আসিল শশা 
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৪৮৬ উৎ্পৰ। 

কেবল আমাদের নহে, অভ্যুদয়াকাজ্ফি মনুষাজাতির উপকার হইবে, সত্যের 
অপলাপ দ্বারা কখন উন্নতি হয়না, সত্যের অপলাপ করিয়! কেহ কখন উন্নত বা 

বিজয়ী হইতে পারেন নাই ( “সতা মেব জয়তে নানৃতম্।*-_মুণ্ডকোপনিষৎ )। 

পুরাণতবানসদ্ধারি--প্রতীচ্য কোব্দ্গণের দুঢ়ধারণ! মানুষমাত্রেই নিতাস্ত 

অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উম্নত হইয়াছে, হইতেছে, অতএব ইহারা ( যথেষ্ট 

প্রমাণ পাইলেও ) ইহাদের প্রতিভা বশতঃ শ্বীকার করিতে পারিবেন না, 

বৈদিক আর্যাজাতি অন্ত সাহাধ্ায নিরপেক্ষ হইয়! সর্ববিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ 

করিয়াছিল, এজাতির কদাচ সার্বভৌম অসভাবস্থা ছিলনা । যাহ! হোক 

সতোর জয় অবশ্ঠন্তাবী। আমাদের বর্তমান অবস্থাতে কিকর! উচিত? কি 

করিলে, আমর! আমাদের জগৎপুজ্য পূর্ববপুরুষদিগের প্রতি আমাদের যাহ! 

কর্তব্য কিঞ্ল্সাব্রায় তাহা! করিতে সমর্থ হইব, কি করিলে আমাদের পুনরুন্নতি 

হইতে পারে, কোন্ মার্গকে আশ্রয্প করিলে, আমরা আবার অল্নানমুখে বৈদিক 

আর্য বলিয়! পরিচয় দিতে ক্ষমবান্ হইব, এখন তাহ! ভাবিবার অবসর 

আনিক্লাছে। দেখিতেছি, অধুনা! কতিপয় বৈদিক আর্ধ্যসস্তানের যাহাতে 

এই প্রাচীন জাতির পুনকথ্থান হয়, যাহাতে পূর্ববপুরুষর্দিগের গগনস্পশ্শী কীর্তি- 

স্তম্ভের আবরণ বিদুরিত হয়, তজ্জন্ত একটু চেষ্টা হইয়াছে । আমরা এই নিমিত্ত 

বলিয়াছি, আযুর্বকেদের বর্তমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ে চি্ত। 

করিবার অবসর আলিয়াছে। 



সৎ কথ । 
(২) 

সংসার স্বপ্রন, ভাঙ্গিল যখন, 

দেখিলাম সব ফাক।। 

কেহ কোথা নাই, মাত! পিতা ভাই, 

কেবল রয়েছি এক । 

স্বপ্লে হ'ল সঙ্গ, স্বপ্লে সঙ্গ ভঙ্গ, 

স্বপ্নে দ্বারা পুত্র গেহ, 

স্বপ্ন জাগরণে, মায়া অবসানে 

ছটিল মোহ ছর্মোহ । 

যাদের ক্ষণিক প্রেম ক্ষণ প্রভ! প্রায়, 

তাদের প্রণয় পঙ্কে লিপ্ত কর কায়? 

ধাহার সহিত নাই বিচ্ছেদ কখন, 

মাথাবেনা তার অঙ্গে প্রণয় চন্দন ? 

অরে রে অবোধ মন! মুগ্ধ কি কারণ, 

রতনের লোভে হও কুপেতে মগন ? 

প্রথমে বালক ছিলে সুকুমার অতি, 

এখন তরুণ তনু মোহন মুরতি । 

কালে হবে কাল কেশ তুষার বরণ, 

গলিত হইবে অঙ্গ স্খলিত দর্শন। 

পরে কোথা! ভেসে যাবে কে বলিতে পারে, 

জ্ঞান নেত্রে চেয়ে দেখ কি ঘটিবে পরে । 

যদি নিজ হিত চাও তাজি মায়া খেলা, 

পরব্রহ্ম চিস্ত চিতে বয়ে গেল বেল! ॥. 

(২) 

সদ! বলি হরি হরি, কবে দেহ পরি হরি 

হরি পদে লইব শরণ । 

হেন দ্দিন কবে হবে, সব জ্বাল! জুড়াইবে, 

শাস্তিধামে করিব গমন । 

দাসে দয়! কর নারাক্ণ ॥ 



৪৮৮ উতসব। 

ওঁ সতা নারায়ণ কৃষ্ণ নাম যারি, 

ভেদিয়৷ হৃদয় গুহ উঠে বার বার । 

কি ভয় কি ভয় তার এজগতে আর 

তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষ্ণ বলি ডাকি বার বার, 

এ মহ! পাপীরে হরি কর হে উদ্ধার। 

মৃত্যু হারী কোথ! হরি এস নারায়ণ, 

পতিতে উদ্ধার কর পতিত পাবন। 

মা মা বলে ডাকে যথ! রোগ বালক, 

জলধরে ডাকে যথ! তৃষিত চাতক, 

ধেন্দুতরে বৎস যথা করে হাম্বা রব, 

আমিও তেমতি তোমা! ড।কি হে কেশব? 

দিনান্তেও একবার যেই মুঢ় জন, 

ভক্তি করি হরি নাষ ন| করে গ্রহণ; 

পৃথিবীর ভার সেই সে নহে মানব, 

হেন পুত্র মাত যেন না করে প্রসব। 

হরি নাম অর্থ দিয়। কিনিতে না হয়, 

ভক্তি ভাবে করিলেই যায় মৃত্যু ভয়; 

বিনা মূল্যে হেন স্থধা যে না করে পান, 

তাহার সমান আর কে আছে অজ্ঞান। 

সমর কৃষ্ণ ভঙ্গ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম, 

কষ্তানন্দে আত্ম মোর হও আত্মারাম। 

নিত্য চিন্তা কর মন, চিন্তামণি হরি ধন, 

যে ধনের নাহিক নিধন। 

যাহা কিছু দেখ আর, সকলি অপার তার, 

প্র-লন্ধ ধনের মতন ॥ 
হরি ধন মহ! ধন, চিন্ত চিতে অনুক্ষণ, 

বুথ। কাল ন! কার ক্ষেপণ। 

সে ধনে চিনিলে পরে, পাবে পার ভব পারে, 
ভেঙ্গে যাবে এ ঘোর স্বপন । 

টি (জনৈক সাধু প্রেরিস্ব ) 



আত্ম প্রসাদ । 
"আত্ম প্রসাদ বা পরাশাস্তিই জীবের চরম প্রাপ্তব্য লিষয় ব| পরম পুরুষার্থ । 

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতে যতকিছু সাধন৷ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল ম্বরূপ অবগত 

হইয়। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিবার জন্য, গীতায় উক্ত হইয়াছে, 

প্প্রসাদে সর্বহুঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে 

প্রসন্নচেতসে হ্থাণু বুদ্ধি: পর্ধ্যবতিষ্ঠতে |” ২1৬৫ 

_ অর্থাৎ আত্ম প্রসাদ লাভ করিলে সকল হুঃখেরই নিবৃত্তি হইয়া ধায় এবং বুদ্ধি 

গ্রতিষ্ঠ। লাভ করে, তখন চিন্ত বু বিষয়গামী না হইয়! শ্রীভগবানের ওুঞ্জনেই 

পরম শ্রেয়; লাভ হইবে, এই বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় হয়। এইরূপ ব্যক্তি যিনি রাগ 
. দ্বেষ শৃন্ত হইয়াছেন তিনি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বার বিষয় ভোগ করিয়াও শাস্তি 
লাভ করেন, তাই উক্ত হইয়াছে _ 

প্রাগদেষ বিষুক্কৈতস্ত বিষয়ানিন্ত্িয়ৈশ্চরন্ 
আত্ম বশ্বৈর্বিধেয়াত। গ্রসাদমধিগচ্ছতি 1” ২।৬৪ 

এই আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে হইলে কিপ্পপ সাধন শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে 
তাহার কিছু আলোচন! করা যাউক। 

অনাদ্দিকাল মানুষ ভগবৎ বহিমুখ হইয়া যে বিবিধ ক্লেশ ভোগ কন্ধিতেছে 

তাহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে শ্রীভগবানের চরণে একান্ত ভাবে গ্রপন্ন 

হয়! তাহারই গ্রীতার্থে সর্বদ। তাহাকে ম্মরণ পুর্র্বক কর্ম সম্পাদন করা, আত্ম 

নির্ভর ব। শরণাগতি বহু সাধন ভিন্ন কেহ কখনও সহসা লাভ করিতে পারে 

নাই । আমাদের যে চিত্ত অবিদ্তাবরণে আবৃত হইয়াছে এবং রাশি রাশি সঞ্চিত 

কষর্খাসংস্কারমল তুষ্ট হুইয়াছে তাহা কি প্রকারে নিধৃত কযায় হইতে পারে এ বিধয় 

চিস্তা করিলে বুঝিতে পার! যায়, যে, ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া জীবের পক্ষে সাধন মার্গে 

_দিজের সামর্থ্যে এই মল ক্ষালন কর! এক প্রকার ছুঃসাধ্য ব্যাপার । কারণ 

আমাদের সকল ইন্ত্রিয়ই স্বেচ্ছাচারী, তাহার! কেহই এখন আমাদের অধীন 

'অছে, চক্ষু কুরূপ দর্শনে নিযুক্ধ, বাক্য কুকথ। উচ্চারণে অভ্যন্ত, কর্ণ অঙ্গ 

প্রসঙ্গ।লাপে উৎগ্লুক--এইরূপ সর্বদ! শত্রু সমুছের মধ্যে বাস করিয়া! গভগবানের 

৬১ 



৪৯০ উৎসব । 

কৃপা ব্যতীত সচ্চিন্ত। করা বড়ই কঠিন কার্য, সেই জন্য শ্রীভগবানের নিকট 

আর্ত হইয়। তাহার কৃপ। ভিক্ষ! করিতে হয়; প্রশী শক্তি লাভ করিলে এই দেহ- 

গেছে যে শক্র সকল আমাদের অভিষ্ট লাভে সদাই বাধ। দিয়! থাকে তাহারা 

চিচ্ছক্তির নিকট পরাহত হইয়া আত্মার দাসত্ব স্বীকার করিবে এবং সকল ইন্দ্রিয় 

দ্বারা তখন ইঞ্জিয় নিয়ামকেরই সেবা হইবে । তাই নারদ পঞ্চ রাত্রে উদ্ত 

হইয়াছে প্হধিকেন হৃধষিকেশ-সেবনং তক্তিরুচ্যতে |» এইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে 

সাধক ক্রমে ক্রমে অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং কালে চিত্তের সকল 

মলিনত! অপনীত হইয়। তাহ! যেন স্বচ্ছদর্পণের মতই হইয়া ষায়। 

ভগবান্ পতগঞ্রলি এই চিত্ত প্রসাদ লাভের . জন্য যোগ হুত্রে উপদেশ 
.করিয়াছেন-- 

_ *মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখছুঃখপুণ্যাপুণ্য 
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।” পং দং ১৩৩ 

অর্থাৎ সুখ দুঃখ সৎ অসৎ এই কয়টা ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, 

আনন্দ ও উপেক্ষ! ভাবন। করিলে চিত্ত প্রসর হয় । যাঁহার' সুখে আমাদের স্বার্থ 

ব্যাহত হয় তাহার স্থখ সম্পদে চিত্তে প্রায়ই ঈর্ষার উদয় হইগ্লা “থাকে । কিন্তু সে 

ভাব মন হুইতে দূরীভূত করিয় দিয়া শক্র মিত্র নির্বিচারে সকল জীবেঞ় প্রতি 

বন্ধুত্ব ভাব পোষণ করিলে মনে শান্তি লাভ.করা ধায়, সেইরূপ ছুঃখীনের প্রতি 
করুণ কর! বিধেয় । আমর! যেমন প্রি জনেয় ছুঃখে ব্যথিত. হুই, সেইরূপ 

সকল জীবেরই হুঃখে সমবেদন। জ্ঞাপনকর! - বিধেয়, এইরূপ: অভ্তযাসের ফলে 

“চিত্তের কুবৃত্তিনিচয় সংযত হয়। পুজ্যপাদ যোগস্ত্রকার আরও বলিয়াছেন যে 
চিত্ত এইরূপে রজস্তমগুণে অনভিভূত হইয়৷ সব্বগুণের স্বচ্ছ প্রভায় আলোকিত 

হয়, নির্বিচার সমাধি অবস্থায় যোগী এই অবস্থা প্রতাক্ষামুভূতি- ররিয়৷ থাকেন, 

যথ! *নির্ব্বিচার বৈশারছোহ্ধ্যাত্মপ্রসাদঃ 1” যাহ! হউক. এইরূপে চিত্কে ব্রমশঃ 

স্কার শুন্য করিয়া ঝিবিধ ছুঃখ হইতে 'আত্যস্তিক নিবৃত্তি ' লাভ করিয়া! কিরূপে 

আত্ম! শ্বরূপে বা কৈবলো স্থিতিলাভ করে তাহার বিষয় ভগবান্ পদ্গ্রলি সবিশেষ 

আলোচন। করিয়াছন। এইবূপ সকল তত্ব 'দ্রষ্টা - মশীষীগণ জীবের শাশ্বতী 

শাস্তির উপায় চিন্তা করিয়াছেন। মানুষের প্রকৃতিগত". €ভদ অনুসারে নানা 

'সাধন মার্গের এক কিবা অন্ঠতম পন্থা! সাধক নির্বাচন করেন | 7... ৯, 

শ্রীমদ্ভাগবতের রচন1 ইতিহাস আলোচনা করিপে আমরা জারিতে পারি যে 



আত্মপ্রসাদ । ৪৯১. 

নিখিল শাস্ত্র বেত্বা কৃষ্ণ্বৈপায়ন বহু পুরাঁণ, ত্রহ্নস্থত্র ইত্যাদি প্রণয়ন করিয়া যখন 

স্বরম্বতী তীরে বিমনায়মান হইয়া! বসিয়াছিলেন তখন দেবধি নারদ তাহার 
হৃদয়ের অপ্রসন্নতা ভানিয়। তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের লীলা বিলাসাদি 

বর্ন করিতে উপদেশ করিলেন, এইরূপেই জগতে ভূবন মল ব্রহ্মস্ত্রের 

ভাম্ম্ব্ণ ভাঁগবৎ শাস্ত্র আবির্ভাব হইল। ইহাতে ভক্তির পরম উৎকর্ষ 

দেখান হইয়াছে, এবং সথতমান প্রথমেই শৌনকাদি খধিগণের শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ 

বষয্নক প্রশ্ন শুনিয়া বলিতেছেন,-_ 

প্যতকৃতঃ কৃষ্ণ সংপ্রশ্নে! যেনাত! স্ুুপ্রসীদতি* আরও বলিতেছেন,” 

“স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোর্ডক্তি রধোক্ষচজে অহৈত্যুক্য প্রতিহত যয়াত্মা 
স্থ প্রসীদতি””। 

অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রীকুষ্ণে একান্তিকী, অহৈতুকী স্বাভাবিকী ভক্তির উদয় 
হু, তাহাই মানবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্মা। কারণ সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশাস্ত হইয়া 

আত্ম! প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। 

যিনি শ্রমস্তাগবতোক্ত শ্রবণ কীর্ভন।দি লক্ষণ। নববিধ। ভক্তির সাধন! করিয়া 

থাকেন তাহার অনায়াসেই চিত্তপশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়। থাকে । যেসকল অনাদি 

স্কার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বুখান অবস্থায় পুনরায় উদ্দিত হইয়! যোগীর চিত্ত 

বহিমুখ করে নাম কীর্তন প্রভাবে সেই সংস্কার রাশি সহজেই অন্তরে বিলীন 

হুইয়! যায়, যেরূপ স্তপীরুত কাষ্ঠ অগ্নি কণিকার সংস্পর্শে ভশ্বীভূত হইয়! যায় 
সেইরূপ পুঞ্তীভৃত পাপও ক্ষণকালের নাম প্রভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, কলিতে 

জীবের. পক্ষে শান্ত্রোপদেশানুপারে কীর্তন যজ্ঞে ভগবানের আরাধনাই প্রশস্ত ও 

স্থথ সাধ্য, যথ|__প্যজ্ঞৈঃ সঙ্ধীর্তন প্রায়ৈ যজন্তিছি সুমেধসঃ”, এই সাধনায় যে মন 

কঠোর অভ্যাস ঘ্ারাও সংযত কর! স্থুকঠিন মনে হয়, তাহ! ভগবানের চিন্তায় 

স্বতই মগ্ন হইয়া যায় ও বিষয়ান্তরে ধাবম।ন হয় ন1, এইরূপে আনন্দাস্বাদন করা 

মানবের পক্ষে অপেক্ষান্কৃত সলভ এবং যথন মন এত শক্তিহীন হুইয়! পড়ে যে অন্ত 

কোন্রূপ সাধনেই সমর্থ হয় না তখন দেখা যায় যে উহ নীরবে নীরবে ইঞ্টদেবতার 

নাম লইতে সক্ষম হয়, যিনি এই শ্রীনাম জীবনের ভূষণ করিয়! কণ্ঠে ধারণ করিয়- 

ছেন তাহার সকল অগুভই নাশ হইয়! যায় এবং চিত্ত বিমল আত্ম প্রসাদ ভরিত 

হইয়া থাকে। এই আত্ম গ্সাদ গ্রভগবানের প্রসাদ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না 
ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 
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“অথাপি তে দেব পদামুজদ্বযং 
প্রসাদলেশানুগৃভীত এবহি 

- জানাতি তত্বং ভগবন্মহিনে! 
নচান্ একোপি' চিরং বিচিন্বন্ঠ | 

_ সেই জন্ত প্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে, 

*তৎ প্রসা্দাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপনস শাশ্বতম্।৮ ১৮1৬২ 

শ্রুতিও বলিয়াছেন 

প্তমক্রতুঃ পশ্ঠতি বীতশে!কে। 

ধাতু প্রসাদান্ মহিমাণমাত্মনঃ” 

গীতা শান্ত্রেও এই পরাশাস্তি পাইবার বছ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে । যিনি যে 

মার্গই অবলম্বন করুন তিনি সেই এক স্থানেই উপনীত হইবেন অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা় 
অদবয়ানুভুতি বা সর্ধত্র ব্রঙ্গ সব্বান্থভব করিবেন । গীতায় কর্ম, যোগ, তক্তিও 

জ্ঞান এই সকল গুলির সুচারু সমন্বয় দেখা যায়। কর্মযোগ নিফাম ভাবে 

অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধ হয়, কর্মের ততদদিনই আব্শ্তক যতদিন না চিত্তের লয় 

বিক্ষেপ ও মলিনতা দূরীভূত হইয়! একনিষ্ঠ! জন্মায়, যথা. 

"আরুরুদ্ষোনুনের্ধোগং কর্ণ কারণ মুচ্যতে 

যোগারঢন্ত তন্তৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে 1”, 

অর্থাৎ যিনি জ্ঞান যোগে আরোহন করিতে ইচ্ছা করেন তঁংহার পক্ষে নিঞাম 

কম্ঠ ফোগই সহায় এবং যিনি জ্ঞান যোগার তাহার পক্ষে কর্ম ত্যাগই শ্রেয় | 

হছাগবতেও কথিত. আছে, 

“তাবৎ কন্মাণি কুব্বীত ন নির্ধিগ্েত যাবতা 

মত কথ! শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে |” 

»'তাহ। হইলে দেখা গেল চিত্তকে বহু বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবার জন্য নিত্য 

নৈমিত্তিক কর্মগুলি ভগবানের শ্রীত্যর্থে অনাসন্ত ভাবে করণীয়, তাহার পর 

ধাহারা জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিবেন তাহাদিগকে নিত্যানিত্য বস্ত বিবেক বিচার; 

ইহা মুত্র ফল ত্যাগ, শমদম তিতিক্ষাদি অভ]স, ও মুক্তি বা! করিয়া আপনাকে 

নিখিল জড় "পদার্থ হইতে তিন্ন এবং সেই সচ্চিদানন্দ বঙ্গের সহিত অঙেদ ভাবনা 

করিতে হইবে অথবা জীবাত্মা যে জা গ্রৎ স্বপ্ন ন্বযুপ্তির পারে তুরীয় চৈতন্য, অহঙ্কার 
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মহতত্বাদি প্ররুতির সহিত তাহার যে কোন সঙ্ঘন্ধ নাই--তিনি কেবল দ্রষ্টা বা পাক্ষী 

স্বরূপ-_-তিনি স্থল ুস্্প কারণের অতীত-_সেই আতত্মাই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়। 
বিজ্ঞান ময় চারি কোশের পর আনন্দময় কোধাতুক ব্রহ্ম এইরূপ বিচারবান 

হইয়৷ জ্ঞানীকে অহং-গ্রহোপাসন' করিতে হইবে। তব্বমন্তাদি বেদান্ত বাক্য 

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসস করিতে হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম তৎ পদার্থ জীব ত্বং পদার্থ, 
স্বরূপে তৎ ও তব পদার্থ অভেদ কেবল উপাধি দ্বার। ভেদবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, 

প্রথমে ত্বং পদার্থ জ্ঞান পরে তৎ পদার্থ জ্ঞান শেষে তত্বং পদার্থের অভেদামুভূতি, 

এইরূপে ত্বং পদার্থের শুদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে । ইহাই সংক্ষেপে জ্ঞান মার্গের 

সাধনারও সিদ্ধি। যোগ মার্গে ও জ্ঞান মার্গে বিশেষ প্রভেদ নাই । ইহ! জ্ঞান 

মার্গেরই অবাস্তর ভেদ, যোগ সাধনায় জীবাত্মা' পরমাত্মার সহিত তদাকার কারিত 

হইলেই নির্বিকল্প সমাধিতে চৈতন্ঠের শ্ব্ূপে অবস্থান বা কৈবল্যে স্থিতি হয় | 

ভক্তি মার্গে জ্ঞান মার্গের শেষ অবস্থাটা অর্থাৎ ব্রদ্গ সাঁযুজ্য অভিষ্ট বিষয় নহে। 

এই মার্গে জীব আপনাকে নিত্য-শুদ্-ুদ্ধ-মুস্তু স্বভাব ব্রদ্মের নিত্যদাস ভাবের 
অভিমান 'রাখিবে। তথাপি ভগবান ভক্তকে নিজত্ব দিনা দিবেন। 
ভক্ত শ্রীভগবানেরসহিত চিরদিন পৃথক ও অপৃথকৃ ভাবে আনন 

সম্তেগ করিতে প্রয়াী। শাস্ত্রে যে সাধনার তিন্টী পদ্ধতি উপরিষ্ট 

হইয়াছে থা-_-প্তন্তৈ বাহং মমৈবাসৌ স এবাহ* মিতি ত্রিধা ইহার মধ্যে ভক্ত শেষ 
ধাপে আরোহন করিতে ইচ্ছ। করেন না, কারণ সে অবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব 

থাকে না, ব্র্গ সত্তায় তাহা বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থা ভক্তাচার্য)গণ মানব 
মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিষয় মনে করেন না। জ্ঞাতাশৃন্ত কেবল জ্ঞানের অবস্থা 
ভক্তের স্প্হুনীয় মনে করেন না। গেইজন্তা তন্ঠাভিলাষতা শ্ন্ত, 
জ্ঞান কম্ম দ্বারা অনাবৃত, আহুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন কেই শ্রীপাদরূপ 
গোস্বামী ততগ্রণীত ভক্তি রসামুত সিন্ধুতে উত্তম ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। 

এখানে” অনাবৃত শবের অর্থ এমন নয় যে জ্ঞানশ্ন্ঠ| ভাক্ত, কারণ 

সেরণ ভক্তি প্রায়শঃই ভাব প্রবণতা ও গোড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করে যেমন 

ৈবল-জ্ঞান শুষ্ক বিচারের মধ্য দিয়! প্রাণহীন বুদ্ধি বৃ'ত্বর চালন] ও নান্তিকতায় 
পরিণত: হয়।.: ভাক্ত মার্গে ভাক্তর প্রাধান্ত স্বীকার কবিয়া জ্ঞানকে তাহার 

অবাস্তর ব্যাপার রূপে গ্রহণ কর! 'হয়েছে, গীতায় আমর! ভক্ত পক্ষে যেমন দেখি, 

রি *সমঃ সব্বেধু ভৃতেষু মস্তিক্তিং লভতে পরাং” | 
-তমনি জ্ঞান পক্ষে দেণি,_- 



৪৯৪ উত্সব। 

“তেষাং সতত যুক্তানাং ভতাং প্রীতি পূর্ববকম্ 

দদামি বুদ্ধি যোগং তং থেন মামুপযাস্তি তে।৮ 

তক্তকে যেরূপ ভগবান আশ্বাদের বাণী গুনাইয়াছেন যথা__ 

“অপিচেৎ সুহুরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ 

সাধুরেব স মন্তবাঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ” 

“কৌন্তেয় প্রতি জানিহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্ত তি” । 

জ্ঞানীকেও তেমনি বল্য়াছেন,-_- 

*অপি চেদসি পাপিভাঃ সর্বরবেতঃ পাপকৃত্মমঃ 

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃুজিনং সম্তবিষ্যাসি |” 

শনহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিন্রমিহ বিগ্যতে |” 

সেইজন্ত গীতার উপসংহারে পৃজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লিখিয়ছেন। 
“ভক্তা। মামভিজানাতি যাবান যশ্চাশ্মি তত্বতঃ ইত্যাদৌ ভেদ দর্শনাৎ। নচৈবং 

সতি তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্ভতেইয়নায়েতি শ্রুতি বিরোধঃ 

শঙ্কনীযঃ ভক্তাবাস্তরব্যাপারত্বাজ. জ্ঞানস্য “নহি কাষ্ঠেঃ পচতীত্যুক্তে ইত্যাদি । 

অর্থাৎ এখানে কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। যেমন কাষ্ঠ পাক করিতেছে 

বলিলে অগ্নি ও কাষ্ঠের উভয়ের সাধনত্ব বুঝিতে হয় সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির অস্তব্যা- 

পারহেতু ভক্তির গ্রাধান্ত কীর্তিত হইল। তাহা হইলে দেখ। গেল যেখানে 

হুটীর সুন্দর সমন্বয় হুইয়াছে সেই খানেই ধর্মের চরম বিকাশ সেখানে আচার্ধ্য 

শঙ্করের জ্ঞানদীপ্ত প্রথরধীশক্তর সহিত জীমন্মহা প্রভুর চির মধুর সমুদ্র-গস্তীর 

অনীম প্রেমের সমন্বয় সেই খানেই অধ্যাত্ম জীবনের পরম উৎকর্ষ-_শ্রেষ্ঠ পরিণতি । 

জ্ঞানী তাহার ক্ষুদ্র অহমিকা তূম! ব্রদ্ষসত্তায় বিলীন করিয়া দেন, তক্ত অহং 

বুদ্ধিকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়৷ কেশাগ্রের শতাংশের এক অংশ পারমাণ 

করিয়া 'দাসোইহং, ভাবটা রাখিয়া দেন। আচাধ্য রামানুয়ের' মতি এই অহ্ং 

ভাব মুক্তাবস্থাও যাইবার নহে । এই ছুই মার্গেই আত্ম প্রসাদ লাভ কর! যায়. 

একটা সংশ্লেষণ ও আর একটা বিশ্লেষণ দ্বারা। বিশ্লেষণ পথে “নেতে নেতি' 

করিয়! সমগ্র প্রকৃতির বহির্দেশে জ্ঞানী ব্রহ্ম সত্তার অনুসন্ধান করেন এবং জগৎকে 

মায় জাবে লীলানন্দ সর্বদা উপভোগ করেন, আবার ইচ্ছামতকরেন ন| ) আর 

ক্লেষণ পথে ভত্ত। লীলানন্ে ডুবিয়। স্বরূপানন্দ ভোগে সমর্থ হয়েন ন! কিন্তু ধিনি বিশ্লো- 

ধণ পথে গমন করিয়া পুনরায় সংগ্লেষণ পথে আসিয়। লীলাস্বাদন করেন তাঁহার জীবনই 

ূর্ণ। কোন গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে যদি দুই পথ থাকে তবে যেটী হউক কএটা 
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দিয়া তথায় যাইলেই হইল যদি গৃহে বসিয়! কোন্ পথ উত্তম এই বিচারে দিন 
কাটিয়া যায় তাহ! হইলে যেমন কেহ কখন গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না সেইরূপ 
সাধন মার্গে যদি কেহ আজীবন ভক্তি পথ কি জ্ঞান পথ কোনটা উত্তম এই লইয়া 

বিচার করেন তবে প্রকৃত আত্ম প্রসাদে বঞ্চিত হইবেন । 

শ্রীবিভাষ প্রকাশ গঙ্গোপাপ্যায়। এম, এ। 
ভীরা। ৮.০ 

প্রেম। 
"আত্েন্িয় স্থুখ ইচ্ছা তার নাম কাম। 
কৃষ্ণ সেবা! সুখ ইচ্ছ! প্রেম তার নাম ॥% 

প্রেম শষটি উচ্চারণ করিব! মাত্রই আজকাল সাধারণ মানবের মনে ঘ্বণার 

উদ্রেক হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? প্রেম বলিতে কি অবৈধ প্রেমই 
বুঝায়? অর্থাৎ অমুক মহাশয়ের নিজ বধূর সঙ্গে প্রেম, আচাধ্য বাবুর সহিত 

বুদ্ধ। ব্রাঙ্গণীর প্রেম, এবং কুকুরের সহিত গুপ্ত বাবুর প্রেম, বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়ের যুবতী বিধবার সঙ্গে প্রেম, অথবা পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রেম? 
এব্প্রকার লঘুর সঙ্গে গুরুর প্রেম, ঠাকুরের সঙ্গে কুকুরের প্রেম, কুকুরের সঙ্গে 
ঠাকুরের প্রেম ইত্যাদি প্রেমকেই এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ প্রেম বলিয়া 

জানেন; কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে প্রেম উক্ত গ্রকার হেয় ব' দ্বণার পদার্থ নহে। উক্ত 
প্রকার প্রেম 'বা ভালবাসাকে আস্ুরী মায় ব! পাশব বৃত্তি বলিয়া বোধ 

করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। প্রণয় বা প্রেম কি মধুর শব! প্রেম শব্দটি 
যেন সুধ! দ্বারা নির্মিতি। প্রেমামৃত রসে দ্বণা বিষ প্রয়োগ কর! পশুত্ব 

ভিন্ন আর কিছুই নহে। আহা! প্রেম শকটি উচ্চারণ করিবার পূর্বেই হৃদয় 

গ্রন্থি গলিয়। আনন্দে শিথিল হুইয়! পড়ে । এবং তখন আর আমাতে আমি 

থাকি না, কি যেন এক অনির্বচনীয় ভাবে আত্মহার| হইয়! যাই সে ভাব লেখনী 
বার! লিখিয়! বাক্য দ্বারা বলিয়! অপরকে বুঝাইতে পারি না। 

ইহাই কি প্রেম? প্রেম কি রূপ? গ্রেমকি যৌবন? প্রেম কি 

কামিনীর কৃষ্ণকুস্তল না! অশীতিপর তাপসের পঙ্গল জটাজাল? প্রেম কি শু 



৪৯৬ উত্সব। 

যৌবনের চঞ্চল কটাক্ষ ন একট। বাহ্থাড়ন্বর মাত্র? প্রেম কি: কেবল যৌবনের 
সহচর ? কি দীর্ঘনিশ্বাস, হা! হতাশ ও হৃদয় বেদনার অধিষ্ঠাতা? এই কি 

প্রেম? যদি তাহাই হয়. তবে এইযে বিশ্বব্রঙ্গা্ড অনন্ত প্রেমে নিয়মিত.ও 

প্রেমের পুজায় পুজিত সেই বিশ্ববিরাট প্রেম ত অর্কবাচীনের প্রলাপ মাত্র! 
তাহাই যদি হয় তাহ! হইলে প্রেমের নাম এই জগৎ হইতে চিরতরে লুপ্ত হউক! 

কিন্ত তাহাই কি ঠিক? কখনই নহে। প্রেম সৎ, প্রেম চিৎ, প্রেমই আনন্দ । 

অনিত্য জগতের অনিত্যত। বোধে প্রেম। সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সর্বত্র । 

এক কথায় প্রত্যেক অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ণ চিন্ময় ব্রহ্ম পর্য্যন্ত 

প্রেমের ডোরে আবন্ধ। নবৈরাগোর আগুনে নিজের দেহকে ও ক্ষুদ্র 

হখাভিলাধফকে পোড়াও-প্রেম মিলিবে। প্রেম সমস্ত নিয়ম ও ক্রিয়ার 

মূল, ধর্মেরও আদি এবং মুল প্রেম। প্রেমই ঈশ্বরের শব! 
কিছুতেই প্রেমের হাত এড়াইবার যে নাই। সকল. জিনিসের সার 
বস্ত প্রেম । সর্ব পদার্থের পদার্থত্বই প্রেম । এখন বুঝিলেন প্রেম কি? প্রেম 

ও কাম দুটে। খুব পাশাপাশি কিনা। সেই জন্য গোস্বামী প্রভূ বলিতেছেন 

“কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর” মানুষ বুদ্ধি থাকিলে কাম আর ভগ্বনদ্ধি 

থাকিলেই প্রেম। কিন্তু এ সমস্তের মূলে কি আছে? মন সম্পূর্ণ 
শুদ্ধ না হইলে প্রেম হয় না। প্রেম কি তাহ! বুঝান, এই পাগল অধম ও অক্ষম 

বেখকের পক্ষে অসম্ভব তবে অতি সামান্ মাত্রায় পাগলের পাগলামী আশ্রয় 
লইলাম । 

প্রেম অতি ছুল্ল'ভ (বস্ত ) স্বর্গীয় পদার্থ। ধরণীবাসী নর নারীগণ, ব্যবহার 

দোষে স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পটা ঝিষ্টাকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ, তাহার শ্রী, সৌরভ ও 

গৌরব এককালে নষ্ঠ করিয়৷ ফেলিয়াছে। হায় !! ইহা! অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় 

আর কি হইতে পারে? ছার মানব জাতির ঘ্বণিত জীবনে সহ ধিক! আর 

কি বলিব? হৃদয় ভাগ্ডারের অমূল্য নিধি প্রেম কি ঘৃণিত মানবকে অর্পণ 

করিবার বস্ত? এ যে দছুল্র্ভ পদার্থ! এ. অমূল্য ধনের গৌরব বা আদর 
ঈশ্বর ভিন্ন অন্তে জানিবার ব! বুঝিবার অধিকারী নছে। তবে বাহার 

দেব লোক ছাড়ি মর্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ দেব জাতির মানব অবশ্ই 
প্রেমের মর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষমঃ অন্তে নহে । . 

«. প্রেম একটি মাত্র বস্ত। একটি বস্ত একজন ভিন্ন দুই ব্যক্তিকে কখনই 
কর্পণ কর! যাইতে পারে না। কিন্তু এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ এক 



প্রেমকে বহু শাখ! প্রশাখায় বিভাগ করিয়। থাঁকেন-অর্থাৎ প্রী যুবক বাবুর বনু 
মুবতী বিধবায় নানাভাবে প্রেম, আর বাবুর সকলের সঙ্গেই সমান প্রেম, আহা ! 
লোকট| কি প্রেমিক, কলিকালের কৃষ্ণ অবতার বলিলেও অত্যুত্তি হয় না। 
এমন (প্রেমিকের গুণের বালাই লইয়! মরিতে ইচ্ছা হয়। 

তাই বলি (প্রম সামান্ত বস্ত নেে। মনে করুন আমি একজন রমণী আজ 

ম্দি জনৈক মানবের অভিনয়ের মায়ায় ভুলিয়া আমার হৃদয়ের অমূল্য নিধি 

প্রেম, তাহার করে অর্পণ করিয়! হুদয় ভাগারটি শূন্ত করিয়া! বসিলাম, কিস্ত-_ 

প্রেমরূপ গুরুভার অমূল্য নিধি, দুর্বল নর কতদ্দিন বহনে সক্ষম ? আর প্র ব্যক্তি 
কৈ আমায় ঈশ্বর মিলাইয়া দিবে? রদ্রাকর ভিন্ন যেমন অন্ত কোন এমত জলাশয় 

নাই-__যে নদীর বেগ ধারণ করে_-সেই মত ইশ্বর স্বরূপ রত্বাকর ভিন্ন, প্রেমরূপ 
নদীর অ্রেত, অন্য কেহই ধারণে সক্ষম নহে | মানবে প্রেম ক্গণভঙ্কুর বা অস্থায়ী 

তাহার কোটা কোটা প্রমাণ নানা শান্তে, পুরাণে, উপন্তাসে শুনিতে 

পাওয়া যায ৷ মানবের যে প্রেম সে প্রেমের অপর নাম-কাম,_ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছ। | 
আর মানুষকে অশান্ত্রীয় উপায়ে ঈশ্বর মনে করাও পাশববৃত্তির উপরে মৌখিক 
ঈথরভাব মারোগ করিয়! অতি জঘন্ট, অতিক্ষুদ্র লাম্পট্য চরিতার্থ কর! মাত্র। 

এস্বলে অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মানব প্রেম যখন কাম বা রুমন 

অর্থাৎ ইচ্ছার অধীন এবং ক্ষণভঙ্গ,র, তখন লোকে জানিয়া শুনিয়া, ভুক্তভোগী 

হইয়াও এমন নুধাসিক্ত বস্তর অপব্যবহার করে কেন? 

হে মানব ছার ! গাঁথি প্রেম হার, 

দিলাম তোমার গলে, 

তুমি ছুরচ্চার ! কি বুঝিবে তার, 

দলিলে চরণতলে | 

ভূমি হ'তে হায় ! কুড়াইয়া তায়, 

ধুয়া! নয়ন জলে, 

ঈশ্বর চরণে, অর্পিণু যতনে 

| .ষতনে লইয়! তুলে। | 

ইতিপূর্বে যার, [_ ছিল-না.বাহার, 
পড়িয়া তোমার করে, . 

এবে দেখ তায়, . কিবা শোভ। পায়, .. 
প্রেমিকে অর্পণ করে। 

৬ 



৪৯৮ | উত্সব । 

তুমি নরাধম, প্রেমের মরম, 
কেমনে জানিবে হায় ! 

সুধার সুতার কি ক্তানে ছাতার, 

চকোরেতে যাহ! থায়। 
নিঃশ্বার্থ সরল প্রেমেতে গরল 

অর্পণ করিয়াছিলে, 
নাহি জান শেষে, আপনি সে বিষে, 

জ্বালায়ে মরিবে জলে। 
অতএব নর, মম বাক্য ধর, 

ঈশ্বরে অর্পহ প্রেম, 
ভ্রম অন্ধকার, থাকিবেন! আর, 

হইবে মঙ্গল ক্ষেম ॥ 
দীন হীন-- 

শ্রীশিশির কুমার বকৃসী। 
গোরক্ষপুর। 

সমালোচনা । 

বৈদিক সন্ধ্যা_ প্রথম খও্ড- বেদিক। শ্রীসোমেশ চন্দ্র শর্মা প্রণীত মুল্য ১॥০ 

প্রা্িস্থান (১) নং ন্গোলা ঢাক (২) এসসি আটা এণ্ড কোং ১২নং 

ওয়েলিংটন স্ত্রী, কলিকাতা । এ 

বৈদ্দিক আধ্্যের সন্ধ্যাপদ্ধতির প্রথম খণ্ড । ইহাতে আছে সন্ধ্যা প্রতিষ্ঠা, সন্ধ্যা 

বিজ্ঞান, সন্ধ্যার অত্তরঙ্গ সমালোচনা, সন্ধ্যার অন্তাভাগ। বিশেষ যত্ব ও বন্ধু 

পরিশ্রম করিয়। গ্রন্থকার মহাশয় এই গ্রন্থে সন্ধ্যা সম্বন্ধে বহু তত্ব ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন। তত্ব কথার আলোচনা কঠিন। কাজেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
এই পুস্তক সুখবোধ্য না হইলেও যাহার! ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্ত চেষ্টা করেন 
তাহাদের পক্ষে ইহ! বিশেষ প্রয়োজনীয় । গ্রন্থকার নিবেদেনে লিখিয়াছেন 

“প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য দেহতূক আত্মাকে যে ভাবে প্রস্তুত কর! আবশ্তাক 

তাহার.সমস্ত উপাদানই সন্ধ্যায় একাধারে বিছ্ঞমান+? * * * ইহার অনুশীলনে 

ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন সত্য, জুন্দর ও সখা বহ হয়”। এইরূপ পুস্তক যত 
বাহির হয় সমাজের ততই মঙ্গল। আশা করি গ্রস্থকার মহাশয় পুস্তকের দ্বিতীয় 
খণ্ড শীত্রই প্রকাশিত করিয়৷ ব্রাহ্মণ সমাজের উপকার সাধিত করিবেন। 



পরকাল । 

( পূর্ববানবৃত্তি ) 

পাঞ্চভৌতিকঃ দেহঃ। সাংখ্স্ত্র ৩ অঃ ১৭শ হ্ত্র। 
ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্ং প্রত্যেকদৃষ্টে। এ ২০শহুত্র। 

দেহ পাঞ্চভৌতিক | জীবের চৈতন্য উক্ত ভূতের বিমিশ্রণে উপজাত নহে) 
কারণ পৃথক্রূপে অবস্থিতিকালীন কোন ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় ন। 

প্রপঞ্চ মরণাগ্চ ভাবশ্চ। ত্র ২১ ুত্র। 
চৈতন্ত ভূত সকলের ধর্ম হইলে দেহধারীর মরণ, ন্ুযুপ্তি প্রভৃতি চৈতন্ত বিহীন 

অবস্থা সকল দৃষ্ট হইত না। চৈতন্য দেহধন্ম হইলে সর্বদাই দেহে বর্তমান 
থাকিত। 

যদ্শক্তিবচ্চেৎ, প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তহুদ্ভপঃ। শ্রী ২২শ সুত্র । 

যদি বল যে, স্বর প্রভৃতির মাদকতার স্তায় ভূত সকলের মিশ্রিত অবস্থায়ই 
চৈতন্তরূপ ধর্ম প্রকাশিত হয়, তবে তহুত্তর এই যে, মাদকতা শক্তি কেবল 

বিমিশ্রিত অবস্থায় উপজ্াত হয় না। অবিমিশ্রিত অবস্থায়ও এ সকল দ্রব্যে অল্প 

পরিমাণে মাদকতা আছে, বিমিশিত অবস্থায় তাহারই বিকাশ হয় মাত্র। 

কাজেই চৈতন্ত দেহের ধর্ম নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, এবং দেহের স“হুত 
এঁ চৈতন্য নষ্ট হয় না। এই চৈতন্তই আত্ম! বা জীসাত্মা 

এই বিশ্ব সংসার দেখ! যায় যে প্র তাক কম্মেরই ফল আছে। এমন ফোন 

কার্ধা হইতে পারে না, যাহার কোন কারণ নাই; অবশ্য কার্যের কারণ সঠিক 

নির্ণয় কর। অনেক সময় শক্ত হইয়া উঠে। যদি দেহের সহিত জীব নষ্ট হয়, তবে 

এই নিয়মের ব্যতায় ঘটে । কর্মের বিনাশ নাই জীব যাহা কিছু শুভাগুভ কর্ম 

করে, ভাহায় ফল ভোগ তাহাকেই করিতে হইবে। দেখা যায় জীব অনেক 

সমর কর্্দ করিয়! তাহার কোন ফল ভোগ ন। করিয়াই মরিয়া যায় । হদি মৃতু 

সহিত তাছার সব ফুরাইয়! যায়, তাহা হইলে তাহার কৃত কর্মের ফল কে ভোগ 

করিবে? এক জনের কৃভ কর্মের ফল অপর ব্যক্তি ভোগ করেনা । অন্ঠায় কর্ম 

করিব আমি, আর রামদাল বাঁ শ্তামদাস ফলভোগ করিবে, ইহ। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক 

ও জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ । এই জন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন-- 

অন্টেোছি নাগ্নাতি কৃতং হি কর্ম । 



৫০৩ উতসব। 

এক ভনের কৃত কর্মের ফল অপর ব্যক্তি ভোগ করে না। ভগবন্ মনও 

বলিয়াছেন-_ | 
একঃ প্রজা য়র্জে জন্তরেক এব প্রলীয়তে। 

একে।হমুতূড-ক্তে স্থকৃতং এক এবতু ছুঙ্কৃতং ॥ 
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জীব একাকীই উৎপন্ন হয় এবং একাকীই বিলয় পায়। - একাকীই স্বস্ব 

সকৃত ও ছচ্চতের ফলভোগ করে । 
_. অনেক স্থলে দেখ! বায় যে, পিতা নিল দুরাচার তি সে সকল ব্যাধি অর্জন 

করিয়াছে, পুজে তাহ! সংক্রামিত হইতেছে । লোকে বলে নিরপরাধ পুত্র 

পিতার পাপের ফল ফলিতেছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে পুত্রের জন্মান্তরীণ কর্মফল 

ভোগ করিবার জন্তাই সে. তদনুকুল অবস্থাপন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । নচেৎ 

পিতার ছুষ্কত সম্তানে ফলিবে ইহা কখনও বিশ্বনিয়ন্তার সায়ানুমোদ্দিত হইতে 

পারেনা। কাজেই দেখা যায় যে আমরা যে সকল কর্ম করিয়! মরিয়া, যাই, 

তাহার ফল ভোগ করিবার জন্ত আমাদিগকে পুনরায় অবস্থার প্রাপ্ত হইতে 

হ্ইবে | 
|  দেবত্বমথ মানুষ্াং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা । 

 ক্কমিত্বং স্থাবর ব্বঞ্চ যাতি জন্ত স্বকর্্মভিঃ ॥ 

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্প কোটি শতৈরপি। 
অবগ্ঠমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম শুভাশুভং ॥ 

জীব নিজকর্্ম বশে দেব, মনুধা, পণ পক্ষী, কৃমি ও স্থাবর বুক্ষাদি জন্মলাভ 
করিয়। থাকে । ভোগ ভিন্ন শত কোটি কল্পেও করের ক্ষয় হয়.না। জীবকে 

শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্ত ভোগ করিতে হইবে।, . 

. ফাহারা বলেন যে, নিত নূতন জীব স্াষ্ট হইতেছে এবং করার জন্ম নাই 
ঙাহাদের কথা সম্পূর্ণ অধৌক্তিক। যদি দেহ বিন(শের.পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে, 

তাহ হইলে দেহ প্রাপ্তির পূর্বে ও কিছু একটা ছিল। নচেৎ নূতন জীব স্থ্ট 

হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইবে কেন? সকলেই সমান অবস্থা সম্পন্ন হইত। 

কেহ বাল্যকাল হইতেই প্রতিভ। সম্পন্ন ; অন্তে শত চেষ্টা দ্বারাও তাহার সমকক্ষ 

হইতে পারেনা । কেহ প্রবল বিষয় বাসনা নিয়া, কেহ প্রব্ল বৈরাগ্য নিয়া 

'জনাগ্রহণ করিতেছে । আমাদের যদি পূর্বের কোন কর্ম লা! থাকিত, তাহা হইলে 

ংসারে এত বিভিন্ন জীব এ হইলা।, | স্থি রি দর জন্মের প্রক্কষ্ট 

প্রমাণ । 



পরকাল । ৫৪১ 

আচার্য শঙ্কর বেদাস্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পার্দের ৩৩ সুত্রে 
বলিয়াছেন ১-- 

ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম ভেদে স্থষ্টি ও সংহারাদি দ্বার! ব্রন্মের বৈষম্য 

( পক্ষপাতিত্ব) ও নৈথ্বণ্য ( নির্দিয়ত। ) প্রকাশিত হয় না। কারণ লোকের সুখ 

হুঃখাদি বিভিন্ন ফল তাহাদের ধর্শাধর্মরূপ কন্ধ সাপেক্ষ; যেমন ধান্য ববাদির 

পার্থক্যের কারণ মেঘ নহে, তত্তৎ বীজগত বৈষম্যই কারণ হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ ধান হইতে ধানের গাছ এবং যব হইতে বের গাছ হইবে) এই পৃথকত্বের 

কারণ মেঘ নহে; বীজই পৃথক্ পৃথক গাছের কারণ। মেঘ যেমন জল দিয়া 

সকল বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়। দেয় মাত্র, ঈশ্বরও তদ্রুপ সকল জীবের স্থষ্টির 
সাধারণ কারণ হইলেও তাহাদের পৃথক্ পৃথক ভাবাপনন হইয়া জন্মিবার কারণ 

উহাদের পৃথক পৃথক কর্্ব। ঈশ্বর সকলের পিত! ও মাতা, তাহার করুণার 

ইতরবিশেষ কুত্রাপি নাই। কাহারও সুখ ঝ1 কাহারও ছুঃখ হউক, এরূপ তাহার 

অভিপ্রায় হইতে পারে না। যাহার যেরূপ কর্ম, তিনি তাহাকে তদন্ুরূপ ফল 

প্রদান করেন বলিয়া! তিনি কর্ম দিসাপেক্ষ কর্তী। তিনি খাম খেয়ালী করিয়া 

কোন কিছু করেন না। তাহার নিকট কেহ দ্ধেষ্যও নহে, প্রিয় ও নহে। 

“সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে ছেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 

গীতা ৯।২৩ 

তগব।ন্ অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমি সর্বপ্রাণী মন্বন্ধেই সমদশী ) বাস্তবিক 
পক্ষে আমার দ্বেষা ও কেহ নাই, আর প্রিয় ও কেহ নাই। 

যে ষে প্রকার কর্ম করিয়াছে, তরম্থুদারে সে জাতি, আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত 

হইবে। জীব ইহজন্মে যেরূপ কর্্ম করে, তদনুসারে ঈশ্বর পরজন্মে ফল প্রদান 

করেন, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। 
সাত মূলে তদ্দিপাকে। জাতাযুভোগাঃ। 

পাতঞ্জল দর্শন ২১৩ 

* কর্মের পরিণাম তিন গ্রকার--ঙাতি, আয়ু ও তোগ। জীব কোন্ দেশে, 

কোন্ কুলে, কাহার গৃে জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহার আযু কতদিন হইবে, কি 
পরিম।ণ স্থুখ ও ছুঃখ তাহার জীবনের সহিত জড়িত থাকিবে, এ সমস্তই তাহার 

পূর্ববজন্মের কর্মের উপর নির্ভর করে। এই *্জাত্যাযুভোগাঃ” প্রধানতঃ জীবের 

প্র।রদ্ধ কর্মের ঘর! নিয়মিত হয়। ইহজন্মে যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাপিত 
হয্ঈ_.( যেমন পিতা, মাতা, স্ত্ীপুত্র প্রভৃতি ) জীবন যাত্রার উপকরণ যে গ্রকারের 



৫৩২ উত্সব । 

ও পরিমাণের হয়, সমাজের সে সুরে তাহার আসন নির্দিষ্ট হয়, যে পরিমাণ সুখ 
ও দুঃখের সহিত তাহ!র সংশ্রব হয়, এ সমস্তই তাহার পূর্বকৃত কর্মের ফল। 
এইরূপে পরজন্ম ও কর্মদ্থার। নিয়মিত হয় । 

প্ধন্মাস্তমনুগচ্ছতি” ( গরুড় পুরাণ উত্তরাদ্ধী ১৩১৮) ধর্মীধর্মরূপ সংস্কার 

জীবের অগ্গমন করে। 

পূর্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলে আমাদের তাহার স্থৃতি থাকে না কেন? এরূপ 

গকটা প্রশ্ন অনেকের মনে উদ্দিত হয়। অবশ্য এ জন্মের সকল সময়ের কথা 

আম।দের শ্মরণ নাই। আমাদের অতি শৈশব কালের কথা আমরা সকলেই 

বিশ্বৃত হুইয়াছি ; কিন্তু তা বলিয়৷ শৈশবকাল ছিল ন1, এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ 

উপনীত হইবেন না । শাস্ত্র বলেন,--ক্রিয়। বিশেষের দ্বার! চিত্ত মাব্ডিত ও 

নির্মল হইলে পূর্ব্ব জন্মের স্বৃতি জাগিয়া উঠে। 
বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন. তপসৈবচ । 

অদ্রোহেন চ ভূতানাং জাতিং শ্মরতি পৌর্বিকং ॥ 
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: - জর্বদ। বেদাভ্যাস, আন্বব্ণাহা শৌচ, তপশ্। ও প্রাণীর অংহিসা, এই সকল 

কর্ম দ্বার। মনুষ্য পূর্রবজন্মের জাতিস্মর হয়। 

সাধু নহাত্মাগণ জ্ঞান দৃষ্টি প্রভাবে নিজের ও অপরের পূর্বা-জন্ম বৃত্বান্ত 
জানিতে পারেন। তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত প্রণেতা শ্রীধুন্ত উমাচরণ 

মুখোপাধ্যায়ের মনে এক সময়ে এইরূপ একটা প্রশ্নের উদয় হয়,_-“পূর্বজন্ম 
আছে কিন1? স্বামী তাহার মনের কগ! জানিতে পারিয়৷ তাহার প্রতি কৃপা 

পরবশ হইয়। মৌনবূত ভঙ্গ করিয়! বলিয়! ছিলেন ১-- 

“দেখ, তুমি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহ! সত্য । 

ব্রিকালদনা-আত্মন্ূত্বজ্ঞ মহাআ্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল 

চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহ! সম্পূর্ণ সত্য। জীবের স্বক্কৃতি ও ছুক্কৃতি 

অনুসারে স্থণ ছঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্ম জন্মাস্তর পরিগ্রহ করিতে হয়; 

ইহ1ও সম্পূর্ণ সত্য। ধর্দি কেবলমাত্র এক জীবন অর্থাৎ ইহ জীবন শেষ জীবন 
হইত, তাহা হইলে কেহ রাজা, কেহ প্রঙ্জা, কেহ ধনী, কেহ নিধন, কেহ 

বেহারা, কেহ মেথর ; তাহা ব্যতীত কেহ রোগী, কেহ নীরোগ, কেহ মহ! 

শব্ধ ভোগ করিতেছেন, কেহ অতিকষ্টে ভ্রীবন যাত্র! নির্বাহ করিতেছেন 7-_ 

জীবনের এন প্রভেদ কেন? কোন প্রকার মন্যায় কার্য 'না! করিলে কোন গ্রকার 



পরকাল । ৮৮ ৫৬৩ 

দণ্ড কখনই ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের কি তবে কোন প্রকারের ভালমন্ 
বিচার নাই? যাহা ইচ্ছ!। তাহাই করিতেছেন ?-কখনই না। কর্মফল, 

অনুসারে জীবনের এত প্রভেদ হইয়! থাকে। নানাপ্রকার কর্মফলের 

অধীন হই! লোকে নানাপ্রকার খশ্বর্ধ্য ও নখ ছঃখ ভোগ করিয়া থাকে ।. 
ভাল কাধ্য করিলে ভাল হয়, মন্দ কার্য করিলে মন্দ হয়। পুর্ববজন্মের 

স্ুক্কৃতি বলে এ জন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যদি ব্রাঙ্মণোচিত, 
সৎকার্ধয করিয়। যাও ও সংপথে থাক তবে-_ আত্মোনতি করিতে পারিবে |, 

পরজন্মে কি প্রকার জন্ম হইবে, এক্ষণে তুমি নিজেই তাহা স্থির করিতে 

পারিবে ।* | 

স্বানী তাহাকে তাহার পুর্বগন্মের বৃত্তস্ত ও বলিয়া দ্রিয়াছিলেন। 
"অমুক গ্রামে অমুক নামে যে লোকটী বাগ করেন, তিনি তোমাকে 

অতিশয় ভাল বাসেন ; তুমিও তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাস এবং স্নেহকর। 

ইহার কারণ কি. জান? তিনি তোমার পুর্বজন্মে পিতা ছিলেন। তুমি পুত্র, 

তিনি পিতা বলিয়! পুর্ধ্বের ধেমন স্নেহ তেমনই আছে ; কেবল মাত্র দেহ পরিবর্তন 
হেতু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না।” গীতায় ভগবান্ অজ্জুনকে 

বলিয়াছিলেন ১-- 
ঝহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন। 

তান্তহং বেদ সর্বানি নত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৪1৫ 

হে অজ্জঞুন আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে । আমি তাহা 

সমস্তই অবগত্ত আছি; কিন্তু পরস্তপ! তুমি কিছুই জানিতেছ না৷ 
তগবানের আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিচলিত থাকায়, তিনি চিরদিন .ভ্রম প্রমাদ 

শূন্ঠ, এজন্য তাহার স্থৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়ন! ; আর জীবের জ্ঞান শক্তি অবিষ্ঠা দ্বার! 
আবৃত থাক! নিবন্ধন এক জন্মের ঘটন! নিচয় অন্ত জন্মে ম্মরণ থাকে ন|। সাধারণ 

জীব মায়া ঘ্বার। অভিভূত হইয়! কম্মাস্থপারে ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে বাধ্য 

হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দেহ ধারণ তাহার লীলা মাত্র। [তিনি মায়া ও কম্মের 

অধীন নহেন। জীব মায়ার অধীন, আর তিনি মায়ার অধিনায়ক । জীব 

কর্ম বার অবিগ্ঠা। মুক্ত হইলে জাতিল্মর হয়। .. 

মাহাত্ম! বিজয় কৃষ্ণ গোস্বাদী যখন গয়ায় "ছিলেন, তখন একদিন বেড়াইতে 

বেড়াইতে ফন্তুর অপর পারে রাম গয়ায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন ; হঠাৎ তাহার 

পুর্বব জন্মের স্মৃতি'জাগিয় উঠিল। 



উর ও বনু স্থান পর্যটন করতে করতে কেহ পূর্ব জন্মের সাধন রিল 

শেষ স সম্ন্ধের টি স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকন্পাৎ তার পূর্ব ভাব বা নি 

রঃ কারণ সৃষ্টি প্রবাহের আদি টা জীব জারা কাল ও 

বশে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতেছে । বিধাতা চিরকালই বিধাতা । তিনি 

নাস্তিকের পরলোক ও পারলৌকিক লয়া বিশ্বাস করে তাহারা নাস্তিক। 

নিয়া কীর্তিত আছে। হিন্দুর স্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব মীমাংসা 
াত্তর মিমাংসা (বেদান্ত) এই ছয় খানি বেদানূমোদিত দর্শন শাস্ত্রে পারলৌকিক 



স্বীগীতা । 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

“মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিতানন্দময় ধামের পথ 

দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নান্ঃ পন্থা বিগ্ঠতেহ্য়নায়* 

সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত মগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজন! বাকা প্রয়োগে | 

শ্ীগীত৷ বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার 

বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধন! এবং বিশ বংসরকালব্যাপী গীত 

স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবং-রুপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্ছারা তিনি প্রতি- 

শ্লোকের গভীর তথ সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্লোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্য্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই ] 

এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 

অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনথণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য 

বাধাই ৪॥* টাকা, মোট ১৩॥০ টাক! । 

উৎসব সম্পাদক শ্্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রস্থাবলী | 

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ-___শ্রীতগবানের উত্তেজনা ও আশ্াসবানী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 

অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাম্বাদন 

না করিয়! থাঁক| যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাম । বীধাই ১০ আবীধা ১।*। 
'ভদ্রো__২য় সংক্ষরণ* মহাভারতের সভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি 

আধুনিক উপন্তাসের ছ্ঁচে লিখিত হইয়াছে । রিবাহ্ জীবনের নবান্থরাগ কোন দো-ব 

নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর 

রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষত: পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের 

আলোচনা! এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 

উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর! নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি-_সূল্য আবীধা ১* আন! 

বাধাই ১৪০ মাত্র । পু 

কৈকেয়ী-_২য় সংক্করণ- দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়! পুনরায় 

্রীতগবানের চরণাশ্রায়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্তগ্রস্থকার রামায়- .. 
ণের কৈকেরী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ৪ আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের 

ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥* আন! মান্ধে। | 



ভে উৎসবের বিজ্ঞাপন 

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ব__তৃতীয় সংস্বরপ। পরিবর্ধিত, ুৃশ্ত এবং 
 ভাবোদ্দীপক চিত্রসমদ্বিত। সতীদ্বের আদর্শদর্শনের সম্কর্প জাগিবামান্র সতী 
_.. প্াবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বদেন। তীহার ত্যাগ, লংধম, তিতিক্ষা এক 
- -পুরুষকার যেন মুর্ডি পরিগ্রহ করিয়! নয়নের সন্ুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
:- গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হুরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম 

 অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া! যাইবেন। অস্থ্রাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। 
মুল্য ॥* আনা মাত্র 

সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন! তত্ব” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 

হইয়াছে, শীপ্রই পুস্তকাঁকারে বাহির হইবে। 
জ্রবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-_-এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়! বাহির 

. করা গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২।* টাক! । অর্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৪০ ডাকমানুল 
স্বতন্ত্র। পুম্তকখানি ১০** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বো প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুন্ধুল্য। পুস্তক 

খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়া বাধা সুতরাং যে মূল্য নির্ঘা- 
রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ হইবে ন। 

_ ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । শ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 

_ এইজগ্ঠ নিত্য পাঠ্য স্ব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হুইয়াছে। 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছেগ মধ্যখণ্ডে বেদাস্তের 

সরল ব্যাখ্য। গ্রশ্থ্োত্বরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 

শীপ্ীচতী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রশ্থ 
সঙ্গে থাঁকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবপ্তক হইবে না । 

নিয্ললিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
যুক্ত জানশরণ কাব্যানন প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাসাঃ ৮* আনা 

৩) লক্ষীরাণ-_-১।* (৪) লোকালোক--১২ (৫) আহ্িকম্-1*। 
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প্রাপ্তিস্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বহুবাজার গ্রীট,কলিকাতা | 
| গ্রছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কা ধ্যাধ্যক্ষ। 



আন্বান্র আন্সস্কু-ভুক্কান ছুছুভিল ৫! 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাত্তিকচন্দ্র বস্থ এম-বি ও নৃপেন্দ্রকুমার 

বন্থ এম আর-এ-এস্ সম্পাদিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীন | 
পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক গণিত ও সংশোধিত । 

শুভ্ভ ১৩৩২ ালেন্স 

্বাস্থ্যধন্ম গহ-পাঞ্জিকা 
প্রকাশ্শিত হইস্্াছে! | 

এ সেই পঞ্জিকা, যাহার তুলন। নাঈ, যা! না পড়িলে বর্ণনা করিয়৷ বুঝান 
যায় না, গতবারে যাহা পড়িবার জন্ত বহু স্থলে ক।ড়াকাড়ি, ছুই একস্থলে 
মারামারি পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে! এবার ত্রিশ হাজার ছাপা হইয়াছে। -বঙ্গের 
সর্ধত্র-__সহরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, মেলায়, মজলিসে প্রত্যহ হুহু শবে বিক্রয় 
হইয়া যাইতেছে । 

বিজ্ঞাপনের দুই চাঁরিটি চটকদার মামুলি কথায় ইহার স্বরূপ বুধাইতে যাওয়া! 
বাতুলতা মাত্র। ইগাতে আহারশবহার, আচার-ব্যবহ্ারের কথ! আছে, 
চাষাবাদের কথা আছে, পল্লী-উন্নতির কথ! আছে, চিকিৎসার কথা! আছে, 

ছাত্রদিগের অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনের কথা! আছে, উপার্জনের সহজ উপায়-নির্দেশ 
আছে, গো-পালনের কথা আছে এবং লক্ষ কাজের কথা আছে। পুস্তকথানি 
আমুল পড়িতেই তিন মাস কাটিয়! যাইবে। তারপর ভারত-বিশ্রুত স্ুপণ্ডিত 

জ্যোতিব্বিদগণ কর্তৃক-গণিত ও পরিশোধিত বিস্তৃত দ্িন-পঞ্জিক৷ ও শাস্ত্ানুমোদিত 
বিধি ব্যবস্থাদ্দি সাধারণের স্ুবোধ্য করিয়া! দেওয়া! আছে। ইহা শুধু গৃহ-পঞ্জিকা 

নয়, গহন্ছেন্র কল্যাশ-দীপিকা, জাতিন্ল মুক্তি-স্নার্থিকা ! 
এবার পঞ্জিক আকারে অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে ও বছ নুতন বিষয় ও ছবি 

সংযোজিত হষ্য়াছে। গৃহস্থ একখানি কিনিয়। ঘরে রাখিয়া দিলে অনেক 

অপবায়, [বপদ-আপদ, শোক-দুঃখের হাত হতে অব্যাহতি পাইবেন। শীত 
একখানি ক্রয় করুন । _ | 

দারিদ্রা-ব্যাধি গ্রগীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে বন্থল প্রচারের জন্য আথিক ক্ষতি 

স্বীকার করিয়াও এই জুস্ত্র স্পত প্ু্টীপ্পুর্ণ অম্মুল্য ভান্ছেল 
এলাল্র অসার মুল্য (কলিকাতা শু মফত্বল 

অহক্পে১ পীচি আন ধ্বার্ধ্য ক্ল্পা হইস্ত্রাছ্ছে ; ডাক মাগুল 
প্রতিখানির ১০ মাত্র। ॥* আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে একখানি পাঠান হয়। ূ 
তিন খানির কম কাহাকেও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। শনব্ধধত্র স্ঞম্ঘোগ্য 

এজেপ্উ আবস্যাক্ক | | 
্বাস্থ্যধর্ম-সঙ্ঘ | 

80 নন আসমহান্ ভ্রীউ কলিক্ষাত। 



_ তিনখানি হৃতন্ গ্রন্থ. 
ভঙ্ঙশ্লাগ । 

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মুল্য ১২ মাত্র । 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভর! কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের 

হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। রচনায় ভাবের গান্তীর্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় ! 

সুন্দর পুরু চিকন কাগজে বড় বড় অঙ্জরে সুন্দর কালিতে ছাপা! ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
ষম্পূর্ণ। একথানি রঙ্গিন হরগোৌরীর সুন্দর ছবি আছে। 

.. বঙ্গবানী, বন্থুমতি, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্র্গবিছা 
শ্রভৃতি,পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 

ওীওীল্লান্মভ্লীললা | মূল্য ১০ মাত্র । 
( আদিকাণ্ড ) 

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 
বেদাস্তরদ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্ধে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ 
পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ । সুন্দর বাধাই। সোনার জলে নাম লেখা । - 

উপরোক্ত গ্রন্থ হুইখানি ১৬২ নং বন্থবাজার ট্রট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য )। 

উ্ী্ভল্ব্রত্ভ | 
শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্তব! সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানমরী দেবী 

প্রণীত । মূল্য ১০ মাত্র । একখানি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক 
সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জোষ্ঠত্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্কি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্খ্পর্শী ভাবে লিখিত ॥ সুন্দর বাধাই 
কাগঞ্জ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

ব্বাসী, বন্থমতী, সার্ভেণ্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্গবিষ্তা 
| রে পত্রিকাম্ম বিশেষ গ্রশংসিত। 

শ্রীশ্বীনাম-রামায়ণ-কার্তনম্ |. 
দ্বিতীয় সংস্করণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যা় জন্য এই ্ষু 

পুস্তকে ল্ীভগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্ভন_ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্ত্র হইতে খাধ বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 

পাঃ ও নিত্য কীর্তনের জন্য ইহা! বিরচিত। 
: স্কুল্য বাধাই ॥* আট আনা । _আবাধা ।* চার আনা 



ভদ্রো। 
দ্বিতীয় সংস্করণ | 

মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্তাসের 
ছাচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই. 
ব৷ স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচন! এতদুর চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে যে চিম্বাশীল পাঠক মাত্রেই উহ! এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 
সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। 

মূল্য বাধাই ১৪০। আবীধা মূল্য ১০ গাঁচসিকা 

“ন্ত্যসঙ্গী বা মনোনিরত্ি” | 
উত্তম বাঁধাই__মূল্য ১।০ টাক! 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশন্মা ( মজুমদার ) প্রণীত। 
স্থানাভাবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই 

ইহার পরিচয়। | 

. পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 

আছ্িককৃত্য ১ম ভাগ । 
(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ পৃষ্ঠারও : 

উপর। চতুর্দশ সংস্করণ। মূল্য ১০, বাধাই ২২। ভীগী খরচ।%*। 

আহ্বিককৃত্য ২য় ভাগ। 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ) ২য় সংঙ্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য 

বোর্ড বাধাই ১/*। ভীপী খরচ1%০। 
প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়। হিন্দুর ধর্মাকর্ম্বের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে । 

চৌদ্দাট সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝ। যাইবে । 
সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টাক! ও বঙ্গানুবাদ দেওয়! হইয়াছে । | 
গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আহ্ক-রুত্যের” এত :. 

প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদ্বায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড . 
গ্রন্থ হইয়া পড়ে। | 
প্রাপ্তি্থান-_শ্ীল্লোজন্র্ন কাব্যল্ত এম্ এপকবিরত্ব ভবন*, : 

পোঃ শিবপুর, (হা গুড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্পস,২,৩1১।১ কর্ণওয়ালিস ই 
ও *ভউতশুতনব* অফ্বিতশ কলিকাতা । . রি 



৬ উৎসবের বিজ্ঞাপন । ্ 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ এসোসিয়েমন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 

-.  সক্ম্নক- ক্বিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র | চাষের বিষয় জানিবার 
- শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে স্বাছে। বার্ষিক মুল্য ৩২ টাক । 
-.. উদ্দেস্ত ১--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ রুষিষস্ত্র ও কৃষিগ্রস্থার্দি সরবরাহ 
- করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত-হইতে রক্ষ! করা । সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
- ীজাদ্দি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
_ স্থপরিক্ষিত। ইংলগু, আমেরিকা, জান্মীনি, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নান! 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 
.. শীতকালের সব্জী/ও ফুল বীজ-__উৎকষ্ট বাধা, ফুল ও ওলকপি, 
সালগম, বাট, গাজর ্তৃর্তি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুন। বাক্স ১।* প্রতি প্যাকেট 
1* আনা, উৎকুষ্ট এষ্টার, পান্ি, ভাধিনা, ভায়াস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুন 
বাক্স একত্রে ১।০ প্রতি প্যাকেট ।* আন1 ম্টর, মূল!, ফরাস বাণ, বেগুণ, 
টমাটো ও কপি প্রভৃতি শপ্য বীজের মূল্য তালিক! ও মেম্ববের নিয়মাবলীর জন্য 

“নিম ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। - বাজে যাঁয়গায় বীজ ও গাছ লইয়া 

সময় নষ্ট করিবেন না। | 
কোন্ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জঙ্ক সময় 
নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম ।* আন! মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
পাঠাইলে বিন। মাগুলে একখানা পুস্তিক! পাঠান হয়। অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। | 

| ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 
ৃ ১৬২ নং বহুবাজার স্ত্রী, টেলিগ্রাম “*কুষক”' কলিকাত| | 

,.. মাগুক্যোপনিষদ্ বাহির হইয়াছে । 
ভ্রিভীম্স এড । 
বৈতথ্য ও অদৈত প্রকরণ । 
ভাব্যারলম্বনে প্রশ্মোত্তরচ্ছলে । 

 স্ত্রীরাম দয়াল দেবশম্মা (মজুযদার ) এম্ এ, 
আলোচিত । 

_ কাগত্জ বীধাই মুল্য ১ : 

জাপনদাতাকে পত্রলিখিবার সময় অনুগ্রহপুর্বক “উৎসবের” নাম উল্লেখ করিবেন। 



_. উৎসবের বিজ্ঞাপন 

বিশেষ দ্রব্য । 
শরীগীতা ১ম ঘটক যন্তস্থ। বাহির হইতে আরও ২ মাস লাগিপে। ২% এবং. 

৩য় যটক বিক্রয়ার্থে প্রস্তত আছে। ধাহারা সম্পূর্ণ গীতা ক্রয় করিতে ইহা 

করিবেন তাহার! উপস্থিত ২ক্স এবং ৩য় ষটক লইতে পারেন। ১ম ফটকের 

ভন্ঠ তীহাদের নাম লেখা থাকিনে। নাহির হইলেই আমর। সংবাদ দিয়! ভি, পিং. 
ডাকে পাঠাইব। | 

নীতা পরিচয়। 
তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে । 

গীত! পাঠের পুর্বে ইহা অবস্ঠ পাঠ্য । মুল্য আবাধা ১1০ বাবাই ১৮৫। 

শিবরাত্রি ও শিবপুজ]। 
আধ্যশান্ত্র প্রদীপ প্রণেতা-_ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগ ত্রয়ানন্দ 

প্রণীত। 
“উৎসবে” প্রকাশিত পশিবরাত্রি” ও “শিবপুজা” সম্পূর্ণ হইয়া পৃস্তকাকারে 

পুনমু্্রিত হইল। আগামী শিবরাত্রির পূব্বেই এই পুস্তক সকলে পাইতে 
পারিরেন। ধীহার! পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন তাহার! সত্বর “উৎসব” অফিসে 

সংবাদ লইবেন । 
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শু 2) (217011003, 

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র.লিখিবার সময় অন্নগ্তপূর্বকু “উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন । : 



৮ 1 উৎসবের বিজ্ঞাপন । 

বিজ্ঞাপন । 
| - পুজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মনুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলী কি ভাষায় 

_ গৌরবে, কি ভাবের গান্তীষ্যে, কি প্রাকৃতিক লৌন্দধ্য উদঘাটনে, কি 
. মানব-হৃদক়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্বত্র 

সমাদৃত ও সংবাদপত্রা'দতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । - 

 শ্তরীছ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 

| গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী ৷ 
-১। গীতা প্রথম ষট.ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বীধাই ৪০ 
২। * দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] নট 8৪1০ 
৩। * তৃতীয় ষটক | দ্বিতীয় সংস্করণ ] ৪05 
৪1 গীতা পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ ) বাঁধাই ১০ আবীধা ১।০। 
৫ | ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 

...- হইয়াছে । মূল্য আবীধা ২২৬, বীধাই ২॥০ টাকা । 
৬1 কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মুল্য ॥* আট আনা 
41 নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি__বীধাই মুল্য ১০ আন]। 

৮। ভদ্রা বাধাই ১৪ আবীধা ১০ 
৯। মাগুক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবাধা “4 ১, 

১* | বিচার চন্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য__ 
২1, আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২ 

৯১। সাবিত্রী ও উপাসনা-ত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংঙ্করণ ৩ 
১২। শ্রীন্ীনাম রামায়ণ কীর্ভনম্ বাধাই ॥* আবীধা |০ 

ন্বঙ্গীন্স জ্রাহব্দ৭-ন্বিব.ভি ॥ 
_ অর্থাৎ__ব্গদেশীর সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলগ্রথ! সম্বন্বে অবশ্ত-জ্ঞাতব্য 

বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় ষম্পূর্ণ। মূল্য দশ আন! মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা 
অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ. ফেরত দিয়! ক্ষতি করেন। খামের 

মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক 
ৃ বলইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য । প্রাপ্তিস্বান ডাক্তার শ্রীবটকুষ্ণ 

গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন 
 পোঃ আঃ, হাওড়া, অথব! কলিকাতা ২ নং বহুবাজার পউৎসব” কার্য্যালিয়। 



| কমান গিনি সোনার গহনা সর্বদা গ্রস্তত থাকে এবং তাগা, বালা ও 

নেকলেস ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রস্তত করিয়! দেওয়! হয় । আমাদের গহনার 

পান মর! হয় না। বিস্তারিত ক্যাউলগে দেখিবেন । 

| ীযোগবাশি্ট রা রামায়ণ । 
প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইস্লাছে ॥ ভে 

রঃ মূল্য ১২ একটাক1। ই 

বা . পউসবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে স্থিতি. প্রকরণ ৃ 

চলিতেছে । পৌধ মাস হইতে উহ পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে | বাহির, 

হইতেছে । । খধাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছ! করিবেন | আমাদিগকে, | 

,জানাইলেই ৬০ নাম আহক তালিকাভুক্ত করিয়া লইব। 

ভীছত্েন্সর জটলা ॥ 
কিয়, 1 

৪ ২ লি, ৩ 
৫ ২2 »৬১:৩১০৭ বি 

8৮25-82-55 58৪৮০ 

[তন “উৎলবের” ল্য হাস |. 

কার টস বা. নানী” মা রি বাহিরকরা। হইয়াছে
? নূতন 

রি ১৩২ এ এবং হি সালের উৎসব, ক্রতি; ্
 ৃ 



ডি এউৎসবের” বাধিক ল্য সহর. মফযং লর্বজই ডাঃ মাঃ বেত ৬ তিন টা টা 
.শ্রতিসংখ্যার মুল্য 1/০.বসনা-।  নমুনার অন্ত //০..আনার ভাক টিকিট পাঠাইতে 
-ছয়। - অগ্রিন মূল্য ব্যতীত. শ্রাহকশ্রেণীতূজ করা হর হর না। বৈশাখ মাস হইতে 
চৈ মাস পরথন্ত বধ গণনা কর। হয়।.. . 
১.২; বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হুইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব 
'প্রকাশিত-হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব পনা পাওয়ার সংবাদ” না. দিলে 
বিনামুল্যে «উতৎসব” দেওয়! হয় না। পর্েকেহ অন্থনোধ করিলে, উহা রক্ষা 

৪ করিতে আমর! সক্ষম হইব না | : 

৩1 “উত্সব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 

কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা পত্রের 
ৃ তত্র দেওয়া অনেক স্থলে আর্মাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না । 
781 “উৎসবের” জন্ত চিঠিপত্র,টাকাক্ষড়ি গ্রভৃতি হ্বঙগার্ধ্যান্থ্যন্ক এই নামে 
পঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফোন্টৎ দেওয়া হয় না। 
..-€ | উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার-সমাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৯, অর্দ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাক।। কভারের মুল্য ক্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয় । 
৬ । ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে স্কুইলে উহার ভ্বত্্ধে শু স্মুগ্নয অর্ডারের 
সি বীর হুইবে। নচেৎ পুস্তক গ্রাঠান্ হইবে না। 8 

অবৈতনি ॥ শ্রীছত্রেশ্বর উক্টোপাধ্যার। | 
হু কাধ্যা্যক্ষ-_] প্ীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত। 

| পু বা 
|. লী স্প্রজ্বাঞ্যান্ল 
|. - বাহির হইয়াছে। 

6 দ্বিতীয় সংক্গরণ ৃ 

মহাভারতের মূল উপাখ্যান মরমম্পর্শী ্ 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুলি | 

| বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে |. 
| পূর্বেব কেহ কখনও দ্রেখান নাই ।..গ্রন্থকার.. 
| ভাবের উচ্ছাসে - ভারতের সনাতন শিক্ষা চা 
জি, নবীন করিয়া আকিয়াছেন 1... | 

.. ৰ সব আবাধা, মা বাধাইলু২৪, রী 8৮. 2575 



২*শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল। [ ১১ সংখ্য।। 
ঠিক 

খা, 
গালি 

৫ নে রর ৮" 8 4 

ক ঃ রর এ 5১০৯১ তি ভাত শশী ৩2১ পিপট জাতী হু . 4: 

র্ তি পাশা . পাটি পি সত ০৬০ ৩ ০ বর কন ্ 4 1১ 

নী সি * এই... 
৯, 2৮ ৮ আজাপজা ২ পেল ও 8 

০ ক লাশ লোভী ১ 
পি এ জপ ১.১ ০৩ 2, ্ চিপ রি এ 

বাঁষিক মুল্য ৩২ তিন টাক । 

সম্পাদক- শ্ীরামদয়াল মঞ্জুমদার এম, এ। 

সহকারী সম্পাদক-_ঞ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ | 

সূচীপত্র । 

১। জাতির কর্তব্য ৫*৫ ৫। পরকাল ( পুর্ববানুবৃত্তি) ৫৪৫ 

২। আমার তগবান ৫৯৮ ৬।. অহং হারাইয়। ফেলা ৮. 
৩। অযোধাকাণ্ডে ৪৯প  *। অন্থর থাকা ছাড়িবে টে 

( পূর্বানুবৃর্তি ৫১ রি রি 

৪1 শিবরান্র ও শিবপুজা ৫২১ ৮171 যোগবা শিষ্ট রে 

ৃ কলিকাতা ১৬২নং বনুবাজার স্ট্রীট, ূ মর 

“উস” করাল হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তক . : 
প্রকাশিত ও . | ঠা ৪. 

_. ১৬২নং বহুবাজার ইট, কলিকাতা, “প্রীরাম প্রেসে” 



একমাদ নপব নব ব বর্ের, উদর ইইবে। ।: গ্রাহক সা রা সো হাহার। 

 *উৎদবের” টা শাঠাইবার অবদর পান নাই শাহার। যি এই সময় দয়া করিয়া | 

পাঠাই দেন” তা (হইলে, নর বর্ষের, পরাস্ত ফিসের হিসাব সিকা
নু প 

রিনার মবিধা ইইবে।.. ৫ 
র 

| ভ্ীহতেন্ক্স পালা । 

9888882িতিি . 

ভাই, ও ভগিনী । |. 
উপন্তান 

এ, ্রীযুক্ত বিজয় মাধক মুখোপাধ্যায় প্রণীত | 
্ আজকাল : উপস্তাস বন্যার শ্রেতে' যে ভাবে নর নারীকে ভালাউয়। ইয়া 

যাইতেছে: তাহা, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। মমুস্ক জ জীবনের উন্নতির 
রর প্রধান সম্বল.”সংঘমঃ | বিনা *“সংঘমে* নিজের বা জগতের উন্নতি সাধন কথন 

. হয় নাই, হইবেওন1 | ইন্দ্রিয়ের সহিষ্ত বিষয়ের সংযোগ হইলেই ভোগৈচ্ছা 
-পরপ্নাকতিক নিয়ম ।: কিন্তু গ্রীভগবানের আজ্ঞা পতয়োন বশমাগচ্ছেৎ . ঞএথানে 

সংযত হইতেই বলিতেছেন । গ্রন্থকার উপন্তাস ছলে ইহারই স্বন্দর এবং বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন : উপন্ত'স উগ্ঠানের ইহা! একটা শ্রেষ্ঠ কুন্ুম- বলিলেও 
্ অত্যন্ত ভয়না। আত্ম, কল্যাগপ্রার্থী এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ, 
করিবেন বলিয়াই আশা করি। ইহা বালক বালিকা, যুবক যুরতী, বৃদ্ধ এবং 
বৃদ্ধা সকলের কুখপাঠা। সদর এযাণ্টিক কাগজে ছাপা ৯৯ * পা বাধাই। 
সু ॥* আট আনা । » 

রর প্রাঞ্তিচ্ছান্ন-_ : 

“উৎসব” আফিস। 

পরনিত্যসঙ্গী কা. মনোনিরভিঃ | 

উত্তম বাধাই__মুল্য ১০ টাকা .. 
জ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা ( মঞ্জুমদরি ) প্রণীত। রা 

ূ  স্থানাতাবে পৃজকেছ বিশেষ পিচ ঘিতে পারিলাম নাঃ পুততকে দা 

বিন পরিচয়. 
পি 



হানায় নম্ঃ। 

অদ্যৈব কুরু যচ্ছেয়ে বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি | 

_আ্গাজ্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে ॥ 

২০শ বর্ষ ফাঙ্তুন, ১৩৩২ সাল । টি সং ংখ 

ঠা. লুল ুশ্শছল্ত ১ ০ 

জাতির কর্তব্য । 
নর নারীকে, পরিবারকে, সমাজকে, মানব জাতিকে যতদিন না আদর্শ 

দিতে পারিবে ততদ্দিন ইহাদের ন্ুথশান্তি আদৌ হইবে না। বৃক্ষ পৃথিবী 
উপরে ছীড়াইয়। পৃথিবীর বক্ষে মূল সঞ্চারিত করে, করিয়! শিশুর সতত পুনের 

মত রস পান করিয়! পুষ্ট হয়। জাতিটাকেও একস্থানে দাড়ায়! রস আকর্ষপ- 

করিতে হইবে তবে এট। পুষ্ট হইবে । বৃক্ষকে যদি একস্থানে থাকিতে না৷ দেওয়! 

হয়, আজ এখানে কাল ওখানে নাড়িয়! নাড়িয়া রাখা যায় তবে বৃক্ষ মরিয় যায়| 

আজ যে জাতিটা পুষ্ট হইতেছেনা এট! একস্থানে চাড়াইয়া নাই বলিয়া। কুছ রর 

লোকে বন ভাবে জাতিটাকে নাড়িয়৷ চাড়িয়া মারিয়। ফেলিতেছে | রর পু 

বৈদিক আর্ধ্য জাতি দীড়াইয়! ছিলেন স্বধর্মর উপরে! ভারতের ্বর্থে* 

ধুএই জাতি-বৃক্ষ পুষ্ট ,হইয়াছিল। আবার ভারত এই স্বধন্ম পাইয়াছিল বেদ 

হইতে । গ্গীতা কেমন শ্রীকুষ্ণের হদয়,.সেইপ্প বেদ হইতেছেন ত্রহ্মের হ্বদয় |: 

এই$হদগ্স শুধু অনুভূতি । বেদ, ব্রদ্ধ অন্থভুতি, বেদ আধ্যাত্মিক অনুভুতি! 

“খবিগণ এই অনুভূতিকে-ন্বদয়ে ধরিয়া ছিলেন, ধরিয়৷ ভূত ভবিষ্যত্রর্তমানের রষ্টা 

ঁইাছিলেন। ঝুহারাই জাতি গঠন করিয়া ণিয়াছিলেন! ভনিধাতে জাতি কত. 



জাতির কর্তব্য | ৫৪৭ 

গম্তগণও- দৃষ্টগ্রয়োজন সাধক-_থাইলে পেট ভরে খাইয়! ফেল-_তা আমার 
ধা অস্তের বস্ত দেখিবার প্রয়োজন নাই-যদি কেহ বাধা দেয় তবে তাহাদিগকে 

বিনাশ কর। সংখ্যায় বেশী বলিয়া ইহারা জোষ্ঠ আর দেবতাগণ-শান্্রঘারা 

নিয়মিত-_ ইহার] সংখ্যায় অল্প বলিয়া কননষ্ঠ, ইহার! স্বাভাবিক. প্রবৃত্তির 

“বিরোধী । শ্বাভাবিক প্রবৃত্তিই পাপ। শাস্ত্রে সর্বত্র এই পাপ প্রশমনের জন্ত 

শত শত উপায় দেখা যায়। সগ্ঠ পাতক সংহন্ত্রী-__গঞঙ্গার প্রণামে দেখ! যায়__ 

উদ্ধস্বমৈনসঃ ত্রাঙ্গণের সন্ধ্যাতে দেখা যায়। অন্গুরগণই দেবতাগণকে পাপ বিদ্ধ 
ৃ করেন । চক্ষুর নিকৃষ্টরূপ দর্শন করা পাপ, ঘ্রাণেক্দিয়ের অগিয় গন্ধ আস্রাণ 

করা পাপ, ত্বগিক্দিয়ের যা তা স্পর্শ করা গাপ, কর্ণের যা ত৷ শ্রবণ করা পাপ, 

“মনের যা তা সম্থল্প করা পাপ এবং ঝাকৃ এর যা ত। বল! পাপ। পাপ হইতে 

“বকে রক্ষা করিবার জন্তই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। 
্বমুং ইীশ্বরই ধপিয়াছেন “মত কীর্তনং জগতি পাপহরং নিবে!ধ” আমার 

কীর্তনঈ জগতে পাপ হরণ করে জানিও। ইহাই ভাল - করিয়৷ বুঝিতে 
চাই । ্ 

আদর্শ ব্যতীত মানষ উন্নত হইতে পারে না। ভ্ত্রীলোক হও ব। পুরুষ হও 

আদর্শ লক্ষ্য কর--আদর্শ অন্ুদরণ করিয়। চল পাপ নাশ করিয়। নিজের অবস্থা 

উন্নত করিতে পারিবে । | ট 

কে আমার আদর্শ? আহা! যাহার জন্ম ..সকল প্রাণীর কারি জন্য 

তিনি আদর্শ পুরুষ। দেবত। হইতে আরম্ভ করিয়! সামান্ত মানুষ পর্য্যস্ত- স্ককালের 

উপক|র করিতে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন তিনিই আদর্শ পুরুষ। কে ভামীর 

আদর্শ? আহা যিনি মানুষের সহজ অপকার ভুলিয়৷ একটি মাত্র উপকারও 

যে মানুষ করে তাহার সেই একটি মাত্র উপকার দেখিয়! ক্ষমাসার, তিনিই আমার 

আদর্শ। যিনি 'সকলের উপকারের ভন্য- নিজের দুঃ খ একবারেই গ্রাহ করেন 

ন তিনি আদর্শ । যিনি বাজ মহর্ষিগণের পথে চলেন_ স্বরূপোল কল্পিত কোন 

মতকে পুণ্যগঞ্ষ মনে করেন না-_-পাপ বলেন তিনিই আদর্শ। যিনি €লাকের 

অবথা লোক-নিন্দা হইতেও সাধারণের চরিত্রের অনিষ্ট হইবে ভাবিয় লোকনিনা। 

পরিহার জর্ত 'মাপনার অতি প্রি জনকেও বিসজ্জন করিতে পারেন তিনিই 

আঁমার আদর্শ। ধিনি শিষ্ট জনকে রক্ষা করেন এবং ছষ্ট দমনের জন্। সমস্ত শক্তি 

:জীয়োগ করেন তিনিই আমায় আদর্শ । রা ও 

পজাতীয় মহাঞন্থ রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র সকল মানুষের আদর্শ সকল গুণের 
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বিকৃত কই ৭ তাহাও তাহার দেখিয়াছিলেন-_আপদস্্ে জাতির-্রর্তবা কি 
তাহাও তাহার! বলিয় গিয়াছেন। কোথাও তাহারা জাঁতিকে স্বধন্ম-ভূমি হইত 

নাড়িয়৷ বসান নাই 1» পরিবর্তন আনিতে হয় আন কিন্তু জাতির মূল; বেদ প্রস্থত 

স্বধন্ধে প্রোথিত.থাকুক তবেই শুভ হইবে নতুব! জাতিট।' পাপে প্লাপে শুল্ক হইয়। 

যাইবে। উপস্থিত্তসময়ে তাহাই হইতেছে। তখনকার. সমাজ সং স্কারকগণণড 

কবি ছিলেন, আইনজ্ঞ. ছিলেন। কিন্ত কবি বলিতে কত কি তখন বুঝাইত 

এখনই বা কি বুঝায়? বেদমাত। সরস্বতীই কবিত্ব শক্তিরূপেশ্কবির আস্ত মধ " 
আগমন কর্ট়ন। ত্যষ্টিকর্ভা বলেন “আম! হইতে কবি পৃথক্ নহেন,” কৰি ভূত 

ভবিষৎ বর্তমান -সকল বিষয়ই, অবগত থাকেন, কবি সত্যবাদী করবি সত্য 

প্রতিষ্ঠিত | অগতে কবিই ধর্মবক্ত! ও সর্বরসাভিজ্ঞ। কৰি বর্ণিত বিষয় কখন্চ 

মিখ্য। হইবার নঞ্চে, কারণ কবিই অপর স্থৃপ্ি কর্তা । “কবিরবৈ ধ্রবক্তাচ কাবঝিঃ 
স্বরূনৈকবিৎ। ন কবেবর্ণনং মিথা। কিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ৮. শান্তর আবার 

বলিতেছেন “সর্ধোপর্যেব পণ্ঠন্তি কবয়োহ্ন্তেন চৈব হি।” কনিগণ যেমন ঈর্ব্বা- 

 পেঙ্গ। সুক্ষ দর্শন করিতে পারেন এমন আর কেহই পারে না । তাহারা থে কাব্য 

রচনা করেন তাহা ভগবানেরই রন! | ষা' হউক তা হউক কল্পন! করিতে পারিলে 

এখন কৰি হওয়! যায়, আর মনের স্বাভাবিক লালসাপূর্ণ করিতে পারিলে রস- 

ই হওয়া! যায়। ইহার! যখন সমাজের সংস্কার করিতে আইসেন, তখন রাবণকে 
দেখিয়। সীতা যেমন আপনাতে আপনি যে লুকায়িত হইতে চাহিতেন সেইরূপ 

ইহান্দুগকে দেখিয়া সমাজ, ভীত, ত্রস্ত, স্কুচিত হইয় থাকেন, ছার! যখন 

'মাজকে* বলেন *শ্মাং দৃষ্ট। কি বৃথ! গুক্ত স্বাত্মন্তেব বিলীয়মে* তখন সমান 

ইহাদের কাষভাবে অতিধয় ক্লেশ অনুভব করে। 

খ্সমাজরক্ষক. খীষগণ পাপকে বড় ভয় করিতেন।. নতি স্বাভাবিক 

শর্দতই পাপের দিকে ॥ “এই ইজ্জিয় জয় ভিন্ন ধর্ম জগতে গ্রবেশ কর! যাঠতেই 

পারেনা |" রতি গ্ুবতাকে ও অন্ুরকে তাহা বনুষ্থানে. দেখাইযাচ্ছন? য়া. 
্রন্থাপতা| দেবাশ্চান্্রাশ্চ, ততঃ কানীয়স! এব দেঝা-জ্যায়স! অস্ধরাঃ । লজ 

প্রজাপতির সন্তান ছুই প্রকার-দেবতা এবং অস্কুর। ইহার মধ্যে দেবতাগ্ণ 

'কনিষ্ঠ এবং অসুরের! জ্যেষ্ঠ । শাস্ত্র জনিতজ্ঞান ও কর্ম দ্বার! বাহার! ছ্যতিমাঁন 

তাহারা দেবতা আর স্বাভাবিক্ক প্রত্যক্ষ অনুমান্ত, জনিত দৃ-প্রয়োজন কর্ত ও 
জ্ঞান ভাঁবিত; ধার তাহারাই অন্থুর। অন্থুরেরা ্ব।ভান্রির কর্ম লইয়াই থাকে* 
ইহাদের কর্ম ও জ্ঞান দৃ্টগ্রয়োজন সাধক। এই সমস্ত লোকের সংখ্যাই. বৈশী 
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আধার--কি লৌকিক কি পারমার্থিক যে দিক দিয়াই দেখ শ্রীরাম চন্দ্র সর্বমঙ্গলে 

পুর্ণ । আদর্শ পুরুষের গুণ ম্মরণে, গুণ কীর্তনে যখন তদ্ভাব ভাবিত হইতে পারিবে 

তখনই "তোমার জীবন সফল হইবে, তখনই তুম পাপ মুক্ত হইয়! তাহার ধ্যানে 

ডুবিয়া থাকিয়াও সংসারে নির্মল হইয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম করিতে সমর্থ 

হইবে। 

আমার ভগবান্। 
আমার ভগবান্ ন| ভগবানের আমি এই সাধনার কথা এখানে বলিতেছিন! 

অথব। আমার মধ্যে ভগবান্ ন! ভগবানের মধ্যে আমি এই বিচারের কথাও 
এখানে বলিতেছিনা, বলিতেছি কে আমার ভগবান্? | 

আমার ভগবানের দ্ধূপ নাই কিন্তু তিনি ভাগ্যবানের জন্ঠ রূপ ধরেন,'আমার 

ভগবানের নাম নাই কিন্তু যে তাহাকে ভজিতে চেষ্টা করে তাহার জন্ত তিনি 

নাম গ্রহণ করেন-__তিনি তাই কত রূপই ধরেন আর কত নামই গ্রহণ করেন 

তাহার সংখ্যা কে করিবে? কে করিতে পারে? 

আমার ভগবান্ আমার গুরু মুণ্তিতে তোয়দমধ্যস্থিতা বিহ্য্নতার সহিত-_ 

আমার গুরুপত্বী মুর্তিতে আমার গুরুর সহিত বামাঙ্গে দধতং হুইয়৷ থাকেন। 
তীহার এই প্রথম স্থান জ্যোতিরাশির মধ্যে জ্যোতির্শয় জ্যোতির্শয়ী মুষ্ঠিতে 

সহত্রার তলে. দ্বাদশ কমল মধ্যে ত্রিকোণ কামকলার ভিতরে । আমার ভগবান্ 

আবার আমার জিহ্ব।গ্রে জ্যোতিরাশির মধ্যে জ্যোতির অক্ষরে আমার মন্ত্র 

মুত্তিতে থাকেন। আবার আমার ভগবান আমার হৃদয়কমল মধ্যে 

জ্যোতিরাশির মধ্যে অতি' রমণীয় দর্শন হইয়। আমার ইষ্মুর্তিতে সর্ধ্বদ! বিহার 
করেন। শাস্ত্র এই আমার ভগবান আমার মধ্যে কোথায় কোথাঁয় থাকেন 

তাঁহারও সংবাদ দিতেছেন। আরও বলিতেছেন তাহার নিকট যাইতে হইলে 
প্রাথমে আমার নাভিকমল মধ্যে শুর্যামগ্ডলে তাহাকে ধ্যান করিয়তাহার অঙ্গ 

জ্যোতিতে আমার এই নম্বর ৪ঘহকে উর্ধাধঃ তীর্ধ্যক্ ভাবে -ভরিত করিয়া 

আমাকে আপায়িত করতে করিতে আমাকে জ্যোতি্য়ু ভাবন! করিয়৷ তাহার" 

ভাবনা করিতে হছইবে। . রঃ 
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আমি চেষ্টা করি কিন্তু আমি মূর্খ, আমি কপট, আমি তাহাকে রূপে. পাইনা 
চেন নামেও পাইন|। কেমন করিয়৷ পাইব? বড় বড় সাধকও যখন নিজের 

দিকে চাহিয়া! বলেন "্ম্যায়সম কোউন কপট খল কামী,” যখন বলেন “কলিকাল 

তুলসি দে শঠ হি, হঠি রাম সমুখ করতঃ কো” তখন স।ধনা শূন্য আমি, তার 
জন্ত নিজের ভোগ স্থখ বিসর্জনে অসমর্থ আমি, তার জন্ত কোন কিছু ছাড়িতে 

অপারগ আমি, তার প্রসন্নতার জন্ত আমার নীচ নিজত্ব পরিত্যাগে অসমর্থ 

আমি--আমি কেমন করিয়! তাকে রূপে দেখিব? তার কথাই বা আমি শুনিব 

কিরপে? পে কথার স্বর লহ্বী শুনিবার কর্ণ আমার কি আছে 
যে শুনিব? নতুবা সে যে আসে কথা কহিতে-কিন্তু কথ! কহিতে না 

পারিয়া ফিরিয়া যায়। সাধকের মুখে শুনি সে আমে, কথাঁও কয় কথাও 

শুনে । 
নামে পাই, মন্ত্রে পাই কিন্তু চেতন ভাবে পাইনা, রূপেও পাইনা, কথাতেও 

পাইনা । তবে পাই কেমন করিয়া বন্সব? তবুও আছি। কেমন করিয়া 
আছি? বাহার! পাইয়াছেন, যাহারা মেইরূপে, সেইমধুর মুগ্তিতে, যাহারা সেই 
নয়নাভিরাম, মনে|ভিরাম কর্ণান্ত দীর্ঘ নয়নে নয়ন রাখির| তাহার সহিত কথা 

কহিয়াছেন, ভগবান্ বানল্সীকির মত যাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহার সহিত 
কথা কহিয়াছেন, তাহাকে অন্তটের সহিত কথ! কহিতে শুন্য়।ছেন, শুনিয়া 

তাহ! পিপিবদ্ধ করিয়া জগতের জীবের জন্ঠ রাখিয়া গিয়াছেন--তাহাদের দেখা 

রূপ বর্ণনায়, তাহাদের শোনা কথায় তাহার রূপ ভাবিয়া, তাহার কথ শুনিয়া 

হরি হরি করিয়া কোন রূপে থাকি । আর হুঃখ করি--সাক্ষাতে দেখিলে যেরূপ 

ধ্যান হয়, গ্রতাক্ষ কথ! শুনিলে যেরূপ মর্ধদা সেই কথ! কাণে লাগিয়৷ থাকে 
সেরূপ আমার হয় ন!। হয়ত মে আমার দেখা লোকের রূপে রূপ মিশাইয়া 

আসে, হয়ত কথায় কথা মিশাইয়া৷ কথা! কহিয়। যায় আমি ক্গণকালের জন্য 
আশ্চর্ধ্য হইয়া, এই মুক্তিতে যেন সেই মূর্তি দেখি, এই কথাতে সেই 
কথা শুনিয়া যেন ভরিত হইয়। যাই কিন্তু বহুদিন ধরিয়া তাহা রাখিতে 
পারিনা। 

তবে আমার ভগবানকে আমি ভজি কিরপে? তিনি ত বলিয়াছেন 

“অনিতামন্থথং, লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্”-আমি যে এই লোক--এই 

'মর্ত্ালোক যে অনিত্য, স্থুখ লেশ শুম্ত তাহ! দেখিয়াও দেখিলাম না, তাহা 

বুঝিয়াও বুঝিলাম না তবে আমার ভজন কিরূপে ঠিক হইবে? 
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তবে কি করি বলিব কি? বলিয়া বা কি হইবে? তথাপি বলি--আমি 
ভি শুনতে শৃন্তে। শৃন্তে শুন্তে কথা কওয়া, শৃন্ে শুন্টে কাছে থাকা, শুন্তে শৃন্তে 
দেখা, শুন্তে শৃন্তে জপ পুজা, শৃন্তে শুন্যে সেবা-_শুন্তে শুন্তে সব। তাও যে ঠিক 
মত হয় না এই আমার দুঃর্ভাগ্য। করিতে চাই ত অনেক- হয়ত না। শুনিবে 

আমার আদর্শ কি? আমার মনে যখন ষা উঠিবে আম অমনি ছুটিয়। গিয়া 
শৃন্তকে বলিব এইত মনে উঠিতেছে কি করিব বল? যখন কোন কথা কহিবার 

সময় আসিবে তখনই দৌড়িয়া গিয়া বলিব কথ! কি কহিব ? যখন কিছু কাজ 

আসিবে তখনই ছুটিয়া গিয়া বলিব এই সব কাজ ত আসিল করিব কি? মনে 

হউক, বাঁক্যে হউক, কর্মে হউক কোন কিছু হইলেই হাসিতে হাসিতে ছুটিয়! 
গিয়। জিজ্ঞাসা করিব আর এই সময়ে একটি হাসিভর! মুখ, ছুটি উজ্জল চক্ষুর সহিত 

এই আনন্দের সুখ আনন্দের চক্ষু মিলিত হইয়া কি কথ যেন বলা কওয়। করিবে-_ 

আহা ! ইহা দেখিতে আমার বড় সাধ। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর- শূন্যে শূন্টে 

কি এই সব করা যায়? আমি বলিব আমার যে আর উপায় নাউ--সে সতা 

আসিল না- তারে ত দেখিলাম না--অন্তরূপেও যদ আদিল তাহাতেও ত 

হইল না আমি আরকি করিব? শুন্ত হইয়াই আসক বা যে মুর্তিই ধরুক ন1 
কেন, সেই কিন্ত আমার আত্ম! । যখন ঘোর অন্ধকারে সকল দিক্ ভাচ্ছন্ন 

থাকে তখন শান্ত বলেন শুন্ত সে আর অন্ধকার তার মায়া। ভাহ1 ! এমন 

ক্ষমাসার আর €েহ যে নাই--এমন করুণা বরুণালয় আর কোথাও যে 

দেখি নাই, এমন বাঞ্াতিরিক্ত দাত| যে আর নাই, এমন দাসের যোগ্যতা ন৷ 

দেখিয়াও নিত্য মঙ্গল আর ত কোথাও দেখি নাই। শুন্তকে ক্ষমাসার বলি 
কিরূপে _এইত তুমি বুঝিতে চাও? ন| না সে শুন্ত নয় সেষে আত্মা সে ভরিত 

চৈতন্ত ৷ শান্ত ইষ্দেবকে-_গুরুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন “আত্মা ত্বং গিরিজামতি” 

“আত্মা এবাসি মাত:* আত্মাই যে সব। আর আত্মাই যে পর্বদা আমাতে 

আছেন, অথব! আত্মাতে আমি আছি এ কথায় কি সন্দেহ আছে? আমি আছি 

ইহাতে কি কাহারও সন্দেহ হয়? হয় না। জগতে চেতন বস্ত ত আম্মাই--আর 

যা কিছু সেই আম্মার দীপ্তিতে প্রকাশমান হইয়া_-চেতন ন! হইয়!ও চেতনের 

মত। আত্মাকে হৃদয়ে অনুভব ত সকলেই করে। কিরূপে করে জান? 

দেখনা! কেন তোমার ভিতরের সব বস্ত আত্ম জ্যোতির প্রতিবিত্ব লইয়া কত কি 

বলিতেছে, কত কি করিতেছে ইহার| সর্বরদ। চল! ফের!) খাওয়া, নাওয়া সব 

করিতেছে । নতুবা মনট! জড়, ইন্দ্রিয় সকলও জড়, দেহও জড়। তবু কিন্ত 
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এরা চেতনের মতনই কত কি করিতেছে । আর আমার আতআা--আমার মনে 

যাহা হইতেছে--আমি য| ভাবি, যা লোকের কাছে বলিতে পারি না-যা করি" 
লোকের সাক্ষাতে করি বা গোপনে করি আমার আত্মা সবই দেখেন। আমি 

কতকি করিয়া ফেলিয়াছি--“অপরাধ সহশ্রাণি ক্রিয়ন্তেইহশিশিং ময়!” কিন্ত 
আমার আত্মা ত সেই সব ক্ষমা করিয়াছেন--আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকি, 

থাকিয়া কত কি ভন্যায় করি--তিনি কিন্তু আমার সব ক্ষমা করিয়া :এমন ছুরাচার 

আমি আমাকেও কখন তাগ করেন না-আহা! আমার ঠাকুর এমনি 
ক্ষমাস[র। আমি তীহাকে ছাড়িয়া কোথায় কোথায় ছুটি-আমি ত তখন 
ভাহাকে তাঁড়াইয়! দি, তিনি কিন্ত তবুও ক।দিতে কাঁদিতে যেন আমার পশ্চাতে 

চুটেন কিছুতেই আমাকে ত্যাগ করেন না-_আহা ! এমন ভাল বসিতে আর 
কে জানে- আহ! ! আমি ভাল হই ইহার ভন্তঠ সে কত রকমে উপদ্দশ করে 

আমি ভাল হইলে তার কত আনন্দ_-সে ত মুখে বলা যায় না । আহ। এই ত 

আমার জামি, আমার ভগবান, আমার গুরু । ইহার নামই-_ই'হার প্রিয় 
নামই_-আমার মন্ত্র । 

ঈশ্বর চৈতন্য আর ঈশ্বরী চৈতন্তের শক্তি । জ্যোতির্ময় ও জ্যোতির্্য়ী-_ 

ইহাদের লীলায় জগতের স্থষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে-_পুনঃ পুনঃ হইতেছে । সবষ্টি 

স্থিতি ভঙ্গই লীল! | 

যে চৈতন্ত স্বরূপে অস্পন্দ স্বভাব তিনি স্পন্দ স্বভাব অঙ্গে মাথিলেন। 

ভিতরে সর্বদ। আপন অস্পন্দ স্বভাবে থাকিয়াও তিনি স্পন্থ স্বভাব স্বীকার করিয়! 

লইলেন, লীল।ময় আবার ম্পন্দ স্বভাবাত্মিকা শক্তি চৈত্নাদীপ্ত। হইয়। হইলেন 

লীলাময়ী। 

তখনও সৃষ্টি নাই। অহং অ।পনার ভিতরে দেখিলেন ইদং | ইহাই হইল অন্তর্লান 

বিমর্শ, ইহা হইতেছে ইদং ন! প্রপঞ্চের অনুভূতি । পরমাত্মাই পুর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান 

ুর্ণজ্যোতি। পারপুর্ণ অহস্তাব ভাবনা গভিত ইনি। এখনও স্থষ্টি নাই। অহং 
ভাবি স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভাবি কারণ। অহং মর্শন পূর্বকং ইহাই। অহং 

ভইতেছে বিশ্বকারণ। অহংএর ভিতরে বিশ্ব-প্রপঞ্চ-ইদং । এখন ও বিশ্ব 

প্রকাশিত হয় নাই। পরিপূর্ণ অহং-_ টি চৈতন্ত--পরিপূর্ণ আত্মা ভিতরে 

দেখিলেন বিমর্ষ । 
বাহিরে স্থষ্টি করিলেন কিরূপে? জ্ঞানময় তপস্ত| দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইল। 

বিমর্ষের ভিতরে স্মস্ত স্থষ্টির বীজ রহিয়াছে । ভগবান জ্ঞান চক্ষে সমস্ত জীবের 
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অন্তর্ণান কণ্ম-রাশি আলোচনা করিলেন। ইহাই ঈক্ষণ। এই ঈক্ষণের পরে 
সা্টি। 

অনস্তকোটি ব্রহ্মা ণ্ডে অনস্তকোটি জীব অনস্ত কর্ম্ম বাসন! লইয়। বিমর্ষে 

শ্প্ত, এই কর্ম বাসন! দেখিবার সামর্থ্য একমাত্র ভূবনেশ্বরীরই আছে । মানব 

ইহ! চিন্ত। করিতে গেলেও স্তম্তত হইয়া ষায়। একটি প্রাণীর কর্ম নিশ্চয় 

কর! ছুঃসাধ্য। অনস্তকোটি জীবের অনস্ত অনন্ত কম্ম আলোচন। করিয়। স্ব স্ব 

কর্ানূুসারে জগ স্থষ্টি কি ব্যাপার কে ধারণা করিতে পারে? মানবের সামর্থ্য 

এখানে নাই । যিনি ইহা! করেন তিনিই জানেন, তিনিই পারেন । 

অবৃষ্টি সংরম্তমিবাম্ববাহের মত, অপামিবাধার মন্ুত্তরঙ্গের মত অহং। বৃষ্টি 

ধার পরিপুরিত বিশাল মেঘ--একটিও ধারা এখনও বাহিরে আইসে নাই। 
অন্তর্লীন তরঙ্গম'লা অথচ বিশাল সমুদ্রে একটিও তরঙ্গ ভাঙ্গিতেছে না ভাসিতেছে 

না। অহং গু। ওঁগর্ভে জীবভর! ভূভূণবস্বঃ। যিনি এই ভূর্ভবস্ব প্রসব করিবেন 

তিনিই গায়ত্রী । তিনিই শক্তি। সেই সবিতা! সেই প্রসবিতার সেই জ্যোতিশীল 

ক্রীড়াশীল দেবতার বরণীয় ভর্গই এই গায়ত্রী । এস ই'হার ধ্যান করি। ইহার 

ভাবন। ভাবিত হই। ইনিই ই"হার ধ্যানে ও জ্ঞানে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ 

করেন। এই ভর্গ, ইনিই হুর্যা মণ্ডল মধ্যবর্তী দেবতা-_আদদিত্য দেবত। ইনি । 

জগতের প্রাণ স্বরূপ এই পরিদৃশ্মান স্ুর্ধ্যই ভর্গের শরীর । এই আদিত্য দেবতা 

সর্ব সামর্থ্য মণ্ডিত, সর্ব মহিম মণ্তিত | ইহার ধ্যান করিতে হয়| ইনিই ধোয় 

আকারে সুর্য মগ্ডুলে নিত্য বিরাজিত। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বল! হইয়াছে 

“ধ্যেয়ঃ সদ! সবিতৃমণ্ডল মধ্যবস্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ” বলা হইয়াছে 

হিরগ্নয়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্বং পুষননপাবুণু সত্য ধর্্ায় দৃষ্টয়ে। 

এই ভাবই আবার আমার হৃদয়ে। আছেন ত এই পরিদৃশ্ঠমান সুধ্যের ভিতরে, 

আছেন ত সর্ধজীব হৃদয়ে; আমি দেখিতে পাই না তাই বিশ্বাসে শুম্ভপ।নে চাহিয়া 

চাহিয়া ইহাকে ই ভাবিয়! ভাবিয়া দিন কাটাইতে চাই । হবে কি বাধন! পূর্ণ? 



অযোধ্যাকাঁণ্ডে রাণী-কৈকেয়ী। ্ 
রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে__মধ্যলীলা । 

লাম বন গঙন্ন। 

৫ম খণ্ড 

দ্বিতীয় বিষাদ .পর্বব | 

প্রখস্ন অন্যায় । 

স্থমন্ত্রের অযোধ্য। প্রবেশ । 

শপুরং তদাসীৎ পুনরে ব সম্কুলম্” 

বালীকি ! 

গুহ ও সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া রাম গঙ্গার দক্ষিণ কূলে যখন আসিলেন তখনও 

গুহ ও স্ুমন্ত্র ঈাড়াইয়া! দেখিতেছিলেন । ছুঃখার্ভ গুহ বহুক্ষণ ধরিয়া স্ুমন্ত্রের 

সহিত রামকে দেখিতে দেখিতে রাম কথা কহিতেছিলেন। আর দেখ! 

গেঘা না। তখন গুহ সুমন্ত্রকে লইয়া! স্বগৃহে আসিলেন । গুহ প্রেরিত লোক- 

মুখে তাহার! শুনিলেন রাম প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তথায় 

আতিথ্য গ্রহণ করিয়।ছেন পরে তথা হইতে চিত্রকুটে গমন করিয়াছেন। গুনের 

অনুক্ঞ। ক্রমে স্ুমন্ত্র রথে অশ্বযোজন! করিলেন এবং গা ছুর্মন] হইয়! অযোধ্য 

মুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধো বহু সুগন্ধি কানন, নদী, সরোধর, গ্রাম ও নগর 

তীহার নয়ন পথে পতিত হইল। তিনি সত্বর সাবধানে এ সমস্ত আতক্রম 

করিলেন। শুঙ্গবের পুর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! তৃতীয় দিন সম্ধাকালে 

অযোধ্য/য় আিলেন--দেখিলেন অযোধ্যা একবারে আননাহীনা । জনশূষ্ট 

স্থানের ন্যায় নিঃশব অযৌধ্যাপুরী দেখিয়। সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একাস্ত 

হর্মনায়মান হইয়া! চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুঝি এই নগরী রাম শোকাগ্নিতে তন্তী 

অশ্ব রাঁজা প্রজা সকলের সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । এই ভাবিয়! তিনি অভি 

বেগে রথ চালাইলেন । দেখিতে দেখিতে রথ নগরদ্বারে আসিল, সুমন্ত্র সত্বর নগরে 

প্রবেশ করিলেন। স্ুমন্ত্রকে ক্রুতবেগে রথ চালাইতে দেখিয়া! শত শত সহশ্র 

সহজ লোক প্রাম কোথায় রাম কোথায়” জিজ্ঞাস! করিতে কণিতে সুমন্ত্রের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাইয়! আসিতে লাগিল। গঙ্গাতীরে রামকে ছাড়িয়া আসিয়াছি__ 

নুমন্্র এইমাত্র বলিয়া মুখ আচ্ছাদন করিলেন । আহা-_রাম গঙ্গা পার হইয়া 

৬৫ 
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গিয়।ছেন__পুরবাসিগণ ইহ] জানিয়]ু বাম্পপূর্ণ লোচনে হায় আমাদিগকে ধিক্ এই 

খলিতে বলিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া *হ! রাম” বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। 

লোক সকল স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বলিতেছে, হায় আমরা হত হইল|ম, 

রাঘবকে আর এই রথে দেখিতে পাইব না, সুমন্ত্র ই51 শুনিতে পাইতেছেন। 

সথমন্ত্র আরও শুনিতেছেন দান যজ্ঞ বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে ধার্দিক রামকে 

পুনরায় আর দেখিতে পাইব ন। | 

কিং সমর্থ, জনস্তাস্ত কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্। 

ইতি রামেণ নগরং পিত্রেৰ পরিপালিতাম্ ॥ 

এই জনগণের কিসে মঙ্গল হইবে, কি আমর! ভালবাসি, কিসে আমাদের 

স্থখ আসিবে রাম এই সমস্ত চিন্ত। করিয়|-পিতার স্ায় এই নগর প্রতিপালন 

করিতেন। বিশণি মধ্য দিয়! যাইতে যাইতে স্ুমন্ত্র শুনিতে পাইলেন গবাক্ছে 

দণ্ডায়মান হইয়া আলোকের! রামের শোকে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ 

করিতেছে । শ্মন্ত্র বস্ত্র বার! মুখ আচ্ছাদন করিয়। রাজপথ দিয়া, যে প্রাসাদে 

রাজ! দশরথ আছেন সেই দিকে চলিলেন । শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া 

মহাজনপুর্ণ সাতটি কক্ষ পার হইয়! রাজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। গ্রাম 

হইতে পুরন্ত্রীগণ মুমন্ত্রকে দেখিলেন কিন্তু রাম নাই দেখিয়! হাহ]কার করিতে 

লাগিলেন । অশ্রবেগ পর্থগ্রিত বিমল কর্ণান্ত-_দীর্ঘনয়ন-পুরনাধীগণ অত্যন্ত কাতর 

ভইয়। পরম্পর পরম্পরের দিকে কি এক অব্যক্ত কথায় চাহিতে লাগিলেন । 

রাম শোকাভিতগ্ত দশরথন্ত্রীগণের মৃদু বিলাপধবনি সুমন্ত্র শুনিতে পাইতেছিলেন । 

সুমন্ত্র সারথি রাম শুন্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়! রোদনকারিণী কৌশল্যা দেবীকে কি 

বলিবে? ইহার বাক্য শ্রবণে কৌশল্যা বোধ হয় বাচিবেন না; ইহা ষে আমর! 

ভাবিতেছি তাহাও ঠিক নহে কারণ রাম তাহার অন্থুরোধ না রাখিয়া! বনে গেলেও 

কোঠশল্যা এখন পর্য্যন্ত বীচিয়! আছেন। রাজন্ত্রীগণের এই স্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণ 

পূর্বক শোক প্রদীপ্ত হইয়। স্থমন্ত্র সহস! অষ্টম কক্ষে প্রবেশ করিলেন । পাওুবর্ণ গৃহে 

দীন মনে উপবিষ্ট পুত্র শোক মপিন রাজার সমীপে গমন করিয়! শ্থমন্ত্র অভিবাদন 

করিলেন। স্ুমন্ত্র রামের বাক্য যথাযথ নিবেদন করিলেন। রাজা স্তব্ধ হইয়া সমস্ত 

শুনিলেন, শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মুচ্ছিত হইয়। ভূমিঙলে পতিত 

হইলেন | অস্তঃপুর চারিণী সকলে রাজাকে পতিত হইতে দেখিয়! বাহু উত্তোলন 

করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাণী কৌশল্য! সুম্ত্রার সহিত রাজাকে 

উত্থাপিত করিয়। বলিতে লাগিলেন মহাভাগ ! দুষ্ষর কম্ধকারী এই রাম দূত বনবাস 
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হইতে ফিরিয়৷ 'আমিল তুমি কেন ইহার মহিত কোন সম্ভাষণ করিতেছ না? 
এই কাজ করিয়া কি তোমার লজ্জ! হইয়াছে ? উঠ! সত্য পরিপালন রূগ পুণ্য 

তোমার হউক । তুমি এইরূপ শোক করিলে তোঘার পরিজনেরা বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে । তুমি যাহার ভয়ে সারণিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না সে কৈকেরট 

ত এখানে নাই। অন্তএব নিঃশঞ্ হইয়া ইহার সহিত আলাপ কর। এই বলিষ! 
কৌশল্যা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অস্তঃপুরে বড় আর্তনাদ উঠিল। পুনরায় 
অযোধ্য। তুমুল হইয়া উঠিল। 

ভ্বিভীন্ অধ্য।য্। 

সুমন্ত ও রাজা । 

হাঁ রাম রামান্ুজ হা, হ! বৈদেহি তপস্থিনি। 

ন ম'ং জানীত ঢুঃখৈ থ্রিয়মন মনাথবৎ ॥ বালীকি। 

রাজার মোহ 'অপগত হইয়াছে, স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে । রাজ আশ্বস্ত হয়! 

স্থমন্ত্রকে রামবুত্তান্ত শুনিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। স্ুমন্ত্র কৃতাগল হইয়া 

রাজার সমীপপ্ত হইলেন, দেখিলেন ছঃখ শোক সমন্বিত রাজ! রামের জন্য শোক 

করিতেছেন, নূতন গ্ৃহীত হস্তীর মত নিশ্বাস ফেলিতেছেন, যেন আপনার মধ্যে 

আপনি নাই এইভাবে ধ্যানস্থ হইতেছেন। ধুলি ধূসরিতাঙ্গ, হ শ্রব্যগুবদন, দীন- 

ভাবাপন স্ুমন্ত্রকে রাজা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হৃত--ধম্মপরায়ণ 

রাম বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া! কোথায় থাকিবেন ? অত্যন্ত সুখী রাঘন এক্ষণে কি 

ভোজন করিবেন? সুমন্ত্র! দুঃখ বাহার আসা উচিত নভে, সেই রাম ছুঃখ 

প্রাপ্ু হইল--উত্তম শয্যায় শয়ন কর! যাহার অভ্যাস সেই রাজপুত্র কিরূপে 

অনাথবৎ ভূমি শয্যায় শয়ন করিতেছেন? গমন কালে যাহার সঙ্গে পদাতি রথ 

হন্তী গমন করিত সেই রাম এক্ষণে কি প্রকারে নির্ভান অরণা মধো গমন 

করিতেছেন? অজগর অর্প, ব্যাস্রাদি হিংস্র জন্ত, কাল ভূজঙ্গ যে বনে সর্বদা 

বিচরণ করে ঘেই-বনে বৈদেহীর সহিত আমার পুত্রদ্বয় কিরূপে বাস করিবে? 

সুমন্ত! স্ুকুমারী তপস্থিনী সীতার সহিত রাঙ্গার পুত্র হইয়া তাহারা কিরূপে 

রথত্যাগ করিয়া পাচারে গমন করিল? হত! যখন তুমি মন্দর প্রবেশকারী 

অশ্বিনী কুমার দ্বয়েয় স্তায় আমার পুত্র দ্বয়কে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 

আসিয়াছ তখন তুমিই ধন্ত) | 
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কিমুবাচ বচে৷ রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষমণঃ। 

সুমন্ত্র বনষাসাগ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী ॥ 

স্মন্ত্র বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিলেন, লক্ষমণই বা কি বলিলেন আর 

মৈথিলীই বা কি বলিলেন? সত! রামের শয়ন, অশন, উপবেশনের কথ! 

তুমি বল-_তাহ। শুনিয়। আমি ন্বর্গপতিত রাজা যমাতির সাধু কর্ম উল্লেখ শ্রবণের 

স্তায় পুত্রবার্তাশ্রবণ রূপ সাধু কথ! শ্রবণে জীবন ধারণ করিব। ম্ুমন্ত্র তখন 

বাস্পগদ্গদ স্থলিত বচনে বলিতে লাগিলেন-__সীতা রাম ও লক্ষণকে আমি রথে 

করিয়। শুঙ্গবের পুরের নিকটে গঙ্গাকুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলাম। গুহ ফল 

মুলাি লইয়৷ রামের নিকটে আসিপেন-_রাম গুহানীত ফল মুলাদি হস্ত ঘার৷ 

স্পর্শ করিলেন কিন্তু গ্রহণ করিলেন না। রাম তখন গুহকে বটক্ষীর আনতে 

বলিলেন । রাম ও লক্ষণ এখানে বটক্ষীর দ্বারা জট বন্ধন করিলেন__-তখন রাঁম 

আমাকে বলিলেন-_ 

“নুমগ্ত্র ব্ূুহি রাজানং শোকস্তেহস্ত ন মংকৃতে। 

সাকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নে। ভবিষ্যুতি ॥ 

মাতুমে ব্দনং ব্ুহি শোকং তাজতু মতকৃতে। 

আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শে।কপরিপুতম্ ॥ 

মুমপ্থ! রাজাকে বলিও যেন আমার জন্ত তিনি শোক না করেন। 

অযোধ্যা অপেক্ষা! বনে আমরা স্ুথে থাকিন। মাতাকে আমার প্রণাম দিও 

তিনিও যেন আমার জন্য দুঃখ না করেন। তিনি যেন বুদ্ধ, শোকাতুর রাজাকে 

আশ্বাস প্রদাণ করেন। স্ুমন্ত্র! তুমি আমার বিমাতা গণকে আমার সমুচিত 

গ্রণাম ও 'আরোগ্য বিবরণ বলিও। আরও আমার মাত। কৌশলযা দেবীকে 

বলিও হে দেবি! আপনি নিয়ত ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হউন, যথ! সময়ে অগ্নির 

আরাধনা! করিয়া অনবরত দেণতার স্ঠায় রাজা দশরথের চরণ সেন! করুন । 

আহা ! অসহনীয় শোকেও এইত কর্তব্য। নিয়ত ধর্ধানুষ্ঠান ও গুরুসেব! দ্বারা 
অলহনীর় যাহা তাহাও সহা করিতে সমর্থ হওয়] যায়। রাম, মাতাকে আরও 

বলিয়া দিয়াছেন মাতঃ 'আপনি অতিমান ও সন্মান ত্যাগ করিয়! সমুদায় সপত্বী 

গণের প্রতি সাধু ব্যবহার করিবেন এবং আর্ধ্য কৈকেয়ী দেনীর প্রতি রাজা 
দ্শরথকে অনুরক্ত করিয়া! দিবেন । আর কুমার ভরতের প্রতি মাতা যেন রাজ- 

তুল্য ব্যবহার করেন। মন্ত্র! তুমি ভরতকে বলিও তিনি যেন সমস্ত মাতৃগণের 



অযোধ্যাকাণ্চে রাণী কৈকেয়ী। * ৫১৭ 

প্রর্তি যথাযেগ্য ব্যবহার করেন, যেন বুদ্ধ রাজ! দশরথকে রক্ষা করেন, এবং 

পিতার বিরোধী না হইয়। পিতার আদেশাম্ুসারে যৌবরাজ্য পরিদর্শন করতঃ 

জীবন ধারণ করেন। রাম সমধিক অশ্রমৌচন করতঃ আমাকে পুনরায় বলিলেন 

সুমন্ত্র! তুমি তোমার নিপগেের মাতার মত আমার সেই পুত্র বসল! মাহার প্রতি 

দৃষ্টি রাগিও। রে 

লক্মণ অতি ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন “কেনায়ম- 

পরাধেন রাজপুত্র প্িবাসিত:” কোন্ অপরাধে এই রাজপুত্র বিবাসিত 

হইলেন? রাঙ্গা কৈকেয়ীর লঘু আবেশে যে কাধ্য করিলেন বা অকার্ধ্য করিলেন 

তাহ।তে আমরা অত্যন্ত পীঁড়ত ভইলাম। যে কারণেই রাজা রামকে নির্বাসিত 

করিয়া থাকুন, রাজার ইহা নিতান্ত অকাধ্য হইয়াছে । যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেও 

এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহাতে আর বলবার কি আছে? তথাপি বলিন 

“রামস্ত তু পরিত্য!গে ন হেতুমুপলক্ষয়ে” রামকে পরিত্যাগ করিবার কোন 

কারণই লক্ষা করা যায় না। মহারাজ বুদ্ধিলাঘবতা হেতু উচিত অনুচিত 

বিনেচন। না করিয়! যে কার্য করিয়াছেন তাহাতে তাহার মহ অধশই হইল | 

অহং তাবন্মহারাঙছে পিতৃত্বং নোৌপলক্ষয়ে। 

ভ্রাতা ভর্তাচ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥ 

আমি মহারাজে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাট না। রাম আমার জাত! 

ভর্তা, বন্ধু এবং পিতা । যিনি ধাম্মিক, সর্বলোকাভিরাম, যিনি সকলের হিন্ত 

সাধনে রত, সকলের প্রিয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! রাজ দশরথ কিরূপে 

সকলের অনুরাগভাজন হইবেন? ধার্দিক পুত্রঙ্কে নির্বাসিত করিয়া সকলের 

সহিত্ত বিরোধ উৎপাদন পুর্বক তিনি কি প্রকারেই বা! রাজপদে স্থির থাকিবেন? 

মহারাজ! তপশ্থিনী জানকী ঘন ঘন বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভূতানিষ্ট চিন্তা 
সরীলোকের সায় সমস্ত প্রয়োজন বিশ্বৃতা ও বিশ্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়। দড়াইয়া 

রঞ্লেন। ষশস্থিনী রাঙ্গপুত্রী পূর্বে কখন ব্যসন প্রাপ্ত হন নাই,তিনি দ্রঃ বশতঃ 

রোদন করিতে লাগিলেন__ মামাকে কিছুই বলিলেন না । কেবল শুহ্কমুখে 

স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাম্পমোচন.করিতে লাগিলেন | লক্ষণ কর্তৃক সেব্য- 

মান রাম যঙক্ষণ অশ্রুমুখে আমার মহছিত কথোপকথন করিলেন ততক্ষণ তপান্বনী 

সীত। দেবীও রোদন করতে লাগিলেন এবং রথেরদ্িকে ও আমার দিকে চাহিয়! 

রহিলেন। পরে রাম শরণ্যমুখে চলিলেন,আমি তখন রথ লইয়া ফিরিব কিন্তু জশ্বগণ 

উষ্ণ অশ্রু তাগ করিতে লাগিল_-কিছুতেই যেন রাম শূন্ঠ রথ লইয়া ফিরিতে 
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চাহিল না । আমি রাম লক্ষণের বিয়োগ দুঃখে অতি মাত্র ব্যথিত হইলেও তাহা 

সহা করিয়। কৃতাঞ্জলি পুটে তীহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে রথ লইয়া 

প্রস্থান রুরিলাম। শৃঙ্গবের পুরে তিন দিন অপেক্ষা করিলাম যদি রাম আবার 

ডাকেন এই আশায়।" কিন্তু আমার সে আশ! পুর্ণ হইল না। আমি অগত্যা 

রথ লইয়া ফিরিলাম। 
অপি বৃক্ষাঃ পরিল্নানাঃ সপুষ্পান্কুরকোরকাঃ ॥ 
উপতণ্তোপ্ধক] নগ্যঃ পন্বলানি সরাংসি চ। 

পরশু পলাশানি বনান্যুপবনানি চ ॥ 

ন চ সর্পানস্ত সত্বানি ব্যালা ন প্রসরান্ত চ। 

রাম শোকাভিভূতং তননিষ্কজমিব তদ্বনম্ ॥ 

লীন পুঙ্ষর পত্রাশ্চ নগ্যশ্চ কলুষোদ কাঃ। 

সন্তপ্তপন্মাঃ পদ্দিন্তো। লীনমীন বিহঙ্গমাঃ ॥ 

জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ। 

নাতিভান্তব্প গন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্ ॥ 

অত্রোদ্য।নানি শুন্ঠানি প্রলীন বিহগানি চ। 

ন চাভিরামানারামান্ পশ্ঠামি মনুজর্যভ ॥ 

মানুষের মন যখন যে অবস্থায় থাকে প্রকৃতিও সর্বত্র সেই অবস্থাই ফুটাইয়। 

তুলে। নুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন, মহারাজ আমিবার সময় দেখিলাম রাম বিয়োগ 

সম্তপ্ত হইয়! বৃক্ষ সকল পুষ্প অঙ্কুর ও কোরকের সহি দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। 

নদী, পন্থল, ও সরোবর সকলের জল যেন শু ও উত্তপ্ত, বন ও উপবনের বৃক্ষ 

লতাদি শুধপত্র ; গ্রাণী সকল (নষ্পন্দ এবং হিংশ্র জন্তগণ গমনাগমন করিতেছে 

না__রামের শোকে বনও যেন নীরব হইয়। আছে। পুষ্কর পত্র অর্থাৎ নলিনী 
দল সঙ্কুচিত, নদীর জল কলুণ্ষত, পুর্করিণী সকল শু্পদ্মা, জলে মস্ত সকল ও 

স্থলে বিহঙ্গমগণ যেন বিলীন হইয়। রহিয়াছে; স্থলঙ্গ ও জলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্বববৎ 
নাই, আপনার পুষ্প বাটিক! সকল শুন্ঠ, তথায় বিঃঙ্গের! কোলাহল করিতেছে“ 

না, কৃত্রিম বন সকলও রমণীয় নাই। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলাম-_কেহ ভ্ই 

আমাকে অভিনন্দন করিল না, রামকে ন1 দেখিয়। সকলে মুহছমুছু নিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিতে লাগিল । পথের লোকের! দূর হইতে রামশূন্ঠ রথ দেখিয়া! অশ্রা 

বিসর্জন করিতে লাগিল। প্রাসাদ হইতে পুরস্্রগণ শূন্ঠ রথ দেখিয়া রামের 
অদর্শনে হাহাকার করিতে লাগিলেন-_-তাহার1] বাষ্প বারিপ্লত আয়ত স্ুবিমল 
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লোচনে কি এক অব্যক্ত ব্যথায় পরস্পর পরম্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

আরও দেখিলাম সকল লোকই আর্ত, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কে উদাসীন, 

কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। মানুষের মনে হর্ধ নাই, হস্তী অশ্ব পর্য্স্ত 

দীনভাবাপন্ন। মহারাজ! রাম নির্বাসনাতুরা নিরানন্দা অযোধ্যা কোথাও 

আর্তন্বর পরিক্লানা-_দীর্ঘ নিশ্বাস নিস্বন। হইয়! পুত্রহীনা কৌশল্যা দেবীর মত 

বোধ হইতে লাগিল। | 

রাজ। স্ুুমন্ত্রের কথা শুনিলেন, চক্ষে অশ্রধার! । রাজ! দীন মনে বাম্পগদ্গদ্ 

বচনে বলিতে লাগিলেন স্ুুমন্ত্র আমি মন্ত্রণ। নিপুণ বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ 

না করিয়াই এই অকার্ধ্য করিয়াছি, অজ্ঞান বশতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও বান্ধব 

গণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই জ্্ীর ভন্ঠ রামকে নির্বাসিত করিয়াছি। এখন 
মনে হইতেছে ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছা! বশতঃই এই কুল উৎসন্ন হইবে--এইজন্য 

আমার ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। 

সত যছ্যন্তি তে কিঞ্চনসয়াপি সুকৃতং কৃতম্। 
তাং প্রাপয়াশ্ড মাং রামং প্রাণাঃ সম্তরয়ন্তি মাম্॥ 

সত | আমি যদি তোমার কখন কোন প্রিয়কার্ধ্য করিয়া থাকি তবে তুমি 
আমাকে সত্বর রামের নিকট লইয়! চল--আমার প্রাণ সমস্ত নির্গমনোনুখ হইয়া 

আমাকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে। 

য্গাপি মমৈবাজ্ঞ! নিবর্তয়িতু রাঘবম্। 
ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্ভমপি জীব্তুম্ ॥ 

অথ বাপি মহাবাছ গঁতে। দূরং ভবিষ্যতি। 

ম[মেব রথমারোপ্য শীদ্বং রামায় দর্শয় ॥ 

বৃত্ত দংস্ট্র! মহেঘাসঃ কাসৌ লক্ষণপুর্বজঃ | 
যদ জীবাম সধ্বেনং পশ্তেয়ং সীতয়া সহ ॥ 

অতো নু কিং ছুঃখতরং যোইহমি্ষাকু নন্বনম্। 

ইমামবস্থামাপক্লে! নেহ পন্ঠামি রাঘবম্ ॥ 

হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্থিনি। 

ন মাং জানীত ছঃখেন অজিয়মানমনাথবৎ ॥ 

যদ অগ্ভতাপি আমার আজ্ঞ! তুমি গ্রাহথ কর, ভরত এখন রাজ! তাহার আক্তা 

বিন! আমি যাইব কিরূপে যদ্দি তুমি এখনও ইহা! মনে না কর, তবে তুমি রামকে 



৫২৪ উৎসব। 

ফিরাইয়| আন, আমি রামকে ছাড়িয়া মুহূর্তকালও আর জীবন রাখিতে পারি- 

তেছি না । অথবা মহাবাহু রাম হয় ত বহুদূরে গিয়াছেন তুমি আমাকে শীঘ্র রথে 

করিয়। কুইয়! গিয়। রামকে দর্শন করাও । চায় সেই কুন্দ-কোরকোপম দত্ত, 

মহাধনুধরী, লক্ষণাগ্রক্ত রাম এখন কোথায়? যদি আমার ভাগো আমার জীবন 

থাকে তবেই জানকীর সহিত আমার রামকে আমি দেখিতে পাইব! হায়! এই 

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও আমি ইক্ষা'কুনন্দন রামকে দেখিতে পাই না ইহা অপেক্ষা 

অধিক দুঃখদায়ক আর আমার কি হইতে পারে? হারাম! হালক্ষন! হা 

নিরপরাধিনি ভ্রানকি! আম যে অনাথের ন্য।য় দুঃখে মরিতেছি তোমর। 

তাহ! জানিতেছ না। অত্যন্ত দুঃখা।পত চিত্ত রাজা অপার শোকসাগরে নিমগ্ন 

হইয়া বলিতে লাগিলেন হায়! রাঁম শোক এই সাগরের মহাবেগ, সীত। বিরহ 

ইহ।র অস্তঃপীম।, দীর্ঘশ্বাস ইহার উন্মি বহুল আবর্ত, বাম্পবেগ ইহার আখল জল, 

বাহু বিক্ষেপ ইহার মত্ত, ক্রন্দন ইহার গভীর কল্পোপ ধ্বনি, বিক্ষিপ্ত কেশ জাল 

ইহার শৈবাল, কৈকেযম়ী ইহার বাড়বানল, আমার এই অশ্রু বেগোৎ্পাদক 

কুজ। বাকা ইহার নক্রু কুস্তীর, নৃশংস শ্বভাব! কৈকেয়ীর বর ইঙার খেল! ভূমি 

আর রাম গ্রব্রাজনই ইহার বিস্তার। হায়! কৌশল্যে! আমি এই 

শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, রাঘব বিনা এই ছুস্তর শোকসাগর হইতে 

জীবন রক্ষা কারবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই । আজ আমি লক্ষণের সহিন্ত 

রামকে দেখিতে ইচ্ছ। করিয়াও যে দেখিতে পাই না ইহ! অপেক্ষ। অশোভন-_ 

ইহ] অপেক্ষ। মহৎ পপ আর কি আছে? এইরূপ বিলপ করিতে করিতে 

মুর্ছিত হইয়৷ রাজ! শষ্যায় নিপতিত হইলেন | রামের জন্ত এইবপ করুণ বিপাপে 

রাজাকে তদবস্থ দেখিয়। রাম মাতা দেবী ফৌশল্য! যারপর নাই শঙ্ষিত 

হইয়া উঠিলেন। 



শিবরাত্রি ও শিবপুজ1। 
€ পুর্ববানুবৃত্তি ) 

স্বন্ট পল্তিচ্হেচ। 

রাত্রিসুক্তের অন্যান্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা । 
“ওবপ্রা অমতানিবতো দেব্যদ্বতঃ। জ্যোতিষ! বাধতে তমঃ ॥» 

--খথেদসংহিতা । 

বন্ত1__রাত্রিদেবীর প্রথম কৃত্য-__ প্রথম কার্ধের বর্ণন পূর্বক এই মন্ত্র দ্বার! 
দ্বিতীয় কৃতোর বর্ণন কর! হইয়াছে। 

মন্ত্রটার অর্থ--অমত11--মরণরহিতা-_নিত্যা দেবী--দেবনগীলা চিৎশক্তি 

ভূবনেশ্বরী রাত্রি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে__সর্ব প্রপঞ্চকে, প্রপঞ্চগত নীচ তরুগুলাদি 
এবং উচ্চ বৃক্ষা্দ সকল পদার্থকে শ্ব-স্বরূপ দ্বারা আপুরণ করেন, বিশ্বপ্রপঞ্চকে 

স্বীয় অধিষ্ঠান্ূপে আপনা হইতে অভিন্ভাবে বিগ্কমান করনা করেন। 

নৈশতম, যেমন সর্ব পদার্থজাতকে আবুত-_মাচ্ছার্দিত করিয়। রাখে, রাত্রিতে 

যেমন পদার্থ সকল বিমান থাকিলেও, অন্ধকার দ্বার আচ্ছাদিত হওয়ায় 

প্রকাশ পার না, সেইরূপ প্রলয়কালে ভূত-ভোৌতিক সর্বজগৎ সর্বভূতনিবেশনী 

বিশ্বজননী রান্রিদেবী কর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়! থাকে, তাহার সর্বাধার ক্রোড়ে, 

তাহ! হইতে 'অভিন্নভাবে বিছ্ভধামান থকে । তখন কোন জাগতিক পদার্থের 

প্রকাশ থাকে না ( শ“রাত্রীং প্রপছ্ধে জননীং সর্বভূতনিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং 

কুষ্ণাং ববশ্বহ্ত জগতো। নিশাং।”- খগ্েদের রাত্রিস্ক্ত পরিশিষ্ট ) প্রলয়কালে 

নিখিল ভূত-ভৌতিক জগৎ তমপাচ্ছপ্ন হইয়! থাকে বটে, কিন্তু-প্রপঞ্চগত জীবগণের 
মধ্যে ধাহারা বেদোক্ত অনুষ্ঠানপর, বেদোক্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশক কর্ম দ্বার! 

ধাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, চিচ্ছক্তি-__ভুবনেশ্বরী-_রাত্রিদেবী তাহাদিগের তমঃ__ 

মৃক্অজ্ঞান শ্ব-স্বরূপ চৈতন্ দ্বারা নাশ করিয়া থাকেন, বেদে।ক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা 

শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ প্রল্য়কালেও অক্ঞানাবৃত থাকেন না, তাহার! তখনও জাগরিত 

হইয়! থাকেন। রাত্রিতে সর্বপদার্থঞাত অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও, গ্রছ- 

নক্ষত্রমালিনী রাত্রির কৃপায় বাহার৷ জাগরণশীল, ধাহাদদের চক্ষু একেবারে 

৬৬ 
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জ্যোতিবিহীন নভে, তাহারা যেমন জ্যোতিফ গ্রহ-নক্ষত্রীদির আলোক দ্বারা 

নৈশ অন্ধকারে আচ্ছাদিত বস্ত্রজাতকেও দেখিতে পান, সেই গ্রকার বেদোক্ত 

কর্ম দ্বার শুদ্ধচিত্ত পুরুষবুন্দ প্রলয়কালেও, ধিশ্ব জগতের নিশা, সংযমিনী 

চিন্মমী কষ ভগবতী ভূবনেশ্বরীর কপায় জ্ঞানহীন হ'ন না, তীহাদের চিত্ত 

প্রকাশশূন্ত হয় না। * “প্রলয়কালে বেদোক্ত অনুষ্ঠানশীল সুতরাং শুদ্ধচিত্ত 

পুরুষদিগের চিত্ত ভগবতী চিন্ময়ী ভূখনেশ্বরীর অনুগ্রহে গ্রকাশশুন্য হয় না”, 

একালে এই কথা যে অনেকের কাছে অর্থশূন্ত কথারূপে--উন্মত্তের প্রলাপ 

রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আব্যবংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়া ষাহার! পূর্বজন্মের শিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ ভ্গ্যাপি বেদকে 

সম্মান করেন, সর্বজ্ঞ খধিগণপৃজিত বেদের কথা শিরোধার্যা করেন, তাহাদিগকে 

বলিতেছি, প্রলয়কালেও খধিগণ যে, জাগরিত থাকেন, তাহাদের বেদলব 

জ্ঞানের যে বিলোপ হয় না, বেদে, বেদমূলক ইতিহাসপুরাণ! দিতে, বেদের 

অঙ্গোপাঙ্গে তাহ! স্পষ্টভাবে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। গ্রলয়কালে বেদ কিরূপ 

অবস্থায় অবস্থান করেন, অপিচ বেদের প্রচার কিনধূপে হয়, উদ্ধত বেদমন্ 

হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়, প্রজাপতি হইতে গুরুপরম্পরালন্ধ “বেদ 

বিশ্ব্গতের নিত্য ইতিহাস। অন।দিনিপন! বিগ্ভারূপ| বেদবাণী স্বয়ন্তু কর্তৃক 

শিষ্ত-প্রশিষ্যভাবে প্রবর্তিত। হয়েন। 

“যজ্জেন বাঁচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্ন ষিষ, প্রবিষ্টাম্। 
তামাভূত্যা| ব্যদধুঃ পুরুত্র। তাং সপ্তরেভ। অভিসংনবন্তে ॥৮ 

_প্বেদসংহিতা ১০।৩।৭১। 

অর্থাৎ, *যাজ্ভিকগণ যজ্ঞ বা পুণ্যকর্্ম দ্বার বেদের পদবীয়-বৈদ্দিক 

গ্ররতিভাবিশিষ্ট হইয়া বেদের মার্গযোগ্যতা-_বেদগ্রহণসামর্থা প্রাপ্ত হইয়া, 

সাক্ষাংকতধন্মা নিখিলবস্ততবজ্ঞ 'অতীন্জ্িয়র্শী খণ্যদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, 
শশী পিস পপি আপ্পস্পপসসউ পপ পপ তা শালী আপ পাপা পাপী পাশ ০ শী? পিপি পপ 

ক ল্যা রাত্রিতূবিনেশ্বরী সা প্রপঞ্চগতানাং গ্রাণিনাং বেদোক্তানুষ্ঠানপরাণাং 

চিত্তশুদ্ধিমবলোক্য তেষাং তমে! মুলাজ্ঞানং জ্যোতিযা খ্বাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত 

্স্বরূপচৈতন্যজ্যো তিষা বাধতে নাশয়তি ।*-_নাগোজীভট্টকৃতটাকা। 
প্* * তদনস্তরং তত্তমোদ্ধকারং জ্যোতিষা গ্রহনক্ষত্রাদিরপেণ তেজম| 

বাধতে গীড়যতি ॥*_ সায়ণভাষ্য ৷ | 



শিবরাত্রি ও শিবপুজ!। ৫২৩ 

প্রলয়কালে স্থল্মরভাবে খধিদিগের হৃদয়ে বিগ্কমান বেদকে প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে 
বেদকে আহরণপূর্বাক তাহার! ইহার প্রচার করেন। মহাভারতেও উক্ত 
হইয়াছে, মহধিগণ যুগাস্তে অন্তর্থিঠ সেতিহাস বেদকে স্বয়ন্তু কর্তৃক অনুজ্ঞাত ও 
উপদিষ্ট হইয়া তপস্তা দ্বারা লাভ করিয়াছেন (্যুগান্তেইন্তভান্ বেদান্ 

সেতিহাসান্ মহর্যযঃ। লেভিরে তপস। পূর্বমনুক্ঞাতা স্বয়স্তুস1 ॥৮_মহাগারত, 

শান্তিপর্ব )। অতএব “প্রলয়কালে শুদ্ধচিন্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশশূন্য 

হয় না”, এই কথা অর্থশূন্ত কথ নভে, বিনা বিচারে উম্মতের গ্রলাপ বোধে 
হাদিয়া! উড়াইয় দিবার কথা নহে। 

“নিরু্বসারমন্কৃতোষসং দেব্যাবয়তী অপেদুহাঁসতে তম: ॥” 

_-ঞ্গ্বেদসংহিতা। 

আগমনশীলা দেবী বাত্রী- চিচ্ছক্তি ভূবনেশ্বরী প্রকাশরূপা নিজ ভগিনী 
উষ্াদেবী দ্বারা 'তম:--অন্ধক।র বা অবিগ্ভাকে নাশ করেন। 

মন্ত্রটার গর্ভে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়তত্ব বিগ্ভমান আছে, অবিগ/চ্ছন্ন জীবের 

হৃদয়ে কিরূপে জ্ঞানসুধ্যের আবিভাব হইয়া থাকে, মন্ত্রটার তাৎপর্য পরিগ্রহ 

হইলে, তাহ! পরিজ্ঞাত হইবে। নিরুক্তে 'উষা" শব্দের “যাহা! তম বা! অন্ধকারকে 

বিবাসিত করে--নাশ করে, এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে (ণ্বিবাসয়তি 

হীয়ং তমাংসি”_নিরুক্ত টীক1)। উধ।কে রাত্রির ভগিনী বলা হইয়াছে কেন? 

উধা রাঠিরই অপরকা'ল ( “উম্াঃ কম্মাহুচ্ছতীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।৮_- 

নিরুক্ত )। খগ্সেদের অন্ত মন্ত্রে "রাত্রি ও “উষ” এই উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ 

উত্ত হইয়াছে, 'উধা+ ও “রাত্রি” সমানপন্ধ,, ইহাদের দন্ধনস্থান সমান, আদিত্োর 

অস্তময়ের প্রতি রাত্রি বদ্ধা--সংশ্লিই। এবং ইহার উদয়ের' প্রতি “উধা” বন্ধ 

মংগ্লিট । 'উষা” ও “রাত্রি উভয়েই অমুত_উভয়েই “অমরণধর্শ্মা”, ইহার! 

কখনও মরেন না, ইহারা ইতরেতর-সংশ্লি্_-পরস্পর পবম্পরের সহিত সংযুক্ত। 

উষ। স্বীয় গ্রকাশ দ্বার! প্রকাশমানা, রাত্রিও স্বীয় তমোবীর্যা বা শক্তি দ্বারা 

গ্রচ্থো তমানা, “উষা+ রাত্রির এবং প্রাত্রি” উধার আত্মদ! (যাহা যাহার পূর্বববন্তী, 

তাহ। তাহার কারণ)। উধা রাত্রির পূর্ববর্তিনী এবং রাত্রি উষষার পুর্ব বর্তিনী, 

উধার পব রাত্রির এবং রাত্রিব পর উষার আবির্ভাব হইয়া থাকে, “উধ।” ও “রাত্রি 
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সদ! পর্ধযায়ক্রমে আবর্তন করে, ইহাদের পর্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের-_- 
আবির্ভব-তিরোভ।বের বিরাম নাই, ইহাদের প্রবৃত্তির অস্ত নাই। * 

জিজ্ঞান্থ-__দাদা ! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । 
বন্তা1--কেন বুঝিতে পারিবে ন1, হতাশ হইতেছ কেন? ইহার! যে হূর্বোধ্য 

কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমাকে এই সকল দুর্বোধ্য কথাকে 

ক্রমশঃ সুখবোধ্য করিয়া দিব। মায়া" এই শবটী তোমার অশ্রুতপুর্বব নভে । 

জিন্ঞান্থ_ “মায়া” শব্টী অশ্রুতপূর্ব্ব নহে বটে, কিন্তু “মায়া' কোন্ সামগ্রী, 
তাহাত বুঝি না দাদা। শুনিয়াছি, 'মায়া' মিথ্যা, অদৎ পদার্থ, আবার ইহাও 

আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, 'নায়।” ও প্রকৃতি এক পদার্থ, ইন্দ্র বা পরম'আ! 

মায়! দ্বার বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন। “মায়” কি অজ্ঞান? 

'মায়া' যদি 'অজ্ঞান হন, তাহা! হইলে, “মারা” কি সামগ্রী তাহ! হুর্বোধ্য হইবে না, 

কারণ আমি যাহাতে আছি, তিনি আমার একেবারে অপ:রচিত হইবেন কেন? 

নিবিড় জ্জ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে দিঝ-নিশ বাস করি, 

কিছুই ত জানি না, কিছুই ত জানিতে পারি না। 

বন্তা-সথন্দর কথ! বলিলে রমা । কিন্তু একটু চিন্তা করে বণ শুনি, 

“মায়” যদি কেবল অজ্ঞান বা অসৎ পদার্থ হইতেন, তাহ! হইলে, তুমি যে, 
নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘের! তামপী নিশার কোলে, দিবা-নিশ-বাদ কর, 

তাহ! তুমি কিরূপে বুঝিতে পার? যে মায়া কেবল “অজ্ঞান'রূপা, যে “মায়” 

একেবারে অনৎ পদার্থ, সে “মাগা” কি, জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়কাধ্য সম্পাদন 

করিতে পারেন? “মা কেবল অজ্ঞান নহেন, “মায়া” সর্বাতোভাবে অসৎ 

পদার্থ নহেন। 'প্রকৃতি, “মায়া, “জ্ঞান” ইত্যাদি শব্ধ দ্বারা যৎ পদার্থ অভিহিত 

হ'ন, তৎপদার্থ অনুত বা মিথ্য। নহেন, কারণ তৎপদার্থ শক্তি স্বরূপা। 
পপ পপ পপ 

* “সমানবন্ধ, এতে রাত্রথষসৌ, “সমানবন্ধনে” সমানমনয়োর্বন্ধনম্। 

আদিত্যন্তেরং হৃস্তময়ং প্রতি রাত্রির্বদ্বা সংশ্লিষ্টা, উদয়ং প্রতুাষাঃ এবং সমানবন্ধ, | 

গঅমৃতে' “অমরণধর্শ্া পো” ন হি রাত্রযষসৌ জিয়েতে। * * ইতরেতরং সংশ্লিষ্ট 
হোতে। * * উধা হি স্বেন গ্রকাশেন গতিতে । রাব্রিরপি স্বেন তমোবীর্ষ্েগ 

নক্ষব্রগণেন বা স্বমধিকারং প্রতিছ্থে/ততে | ** উষা অপি রাত্রেরধি গ্রাস্মানং 

মিথিমীতে রাজ্রিরপি উস: ইতরেতর-দংশ্িক্ট হীমে রাত্রাফসৌ।”-_ 
নিরুক্কটাকা ৷ 
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এই মায়াই পরমেখরের স্ৃষ্রি-স্থিতি লয়কারিণী শক্তি *শাক্রত্বারানৃতং বেদ্যং |” 

_ শাগ্ডিল্যভক্তিস্ত্র )। মায়া যে মিথা। ব| সর্বথ! অসৎ পদার্ধ নছেন, শ্রুতি, 

স্বৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি নিখিল শান্ত্রই তাহা বুঝাইয়াছেন। যাহা কিছু সং 

বলিয়! উপলব হয়, তংসমস্তই গ্রকৃতপক্ষে উভয়াম্মক-_-শিব-শিবাক্মক । আমি 

তোমাকে পুর্বে শিব ও শিবার স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথ। বলিয়াছি। সত্ব, 

রঞ্জঃ ও তুমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমাহার--সাম্যাবস্থা, তাহাই “অব্যক্ত” “প্রধান”, 

'প্রকৃতি' ইত্যাদি নাম দ্বার৷ লক্ষিত হয়েন। গুণত্রয়ের সামা বশতঃ অবিশেষ-- 

অগ্রকাশ বিশেষ বলিয়! প্রকৃতির 'অব্যক্ত” নাম হইয়াছে । মহত্তত্বাদি গ্রকৃতির 

কার্য সমুহের আশ্রয় বলিয়। প্রকৃতিকে এধান-_শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । “প্রকৃতি” 

হুঙ্গু, নিত্য ও সদস্দাজ্সক--কাধ্যকারণ শক্তিসম্পনন । নিরুক্ততে 'মায়।' 

শব্দ “প্রজ্ঞা” নামমাল।তে ধৃত হইয়াছে । যদ্্।র পদার্থ সকল মিত হয়--পরিচ্ছি্ 

হয়, তাহা “মায়া নিঘণ্টংটাকাতে “মায়া” শব্দের এইরূপ বুযুৎপন্তি প্রদর্শিত 

হইয়াছে (প্মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেইনয়া পদার্থ 1৮)। “মায় বিচিত্র 

কার্ধ্যকারণশক্তির বাচক, “মায়।” বস্ত্তঃ অলীক পদার্থ নহেন ( “মীয়তে বিচিত্রং 

নির্মীকতেইনয়েতি  বিচিত্রার্থকরণশক্কিনা'চত্বমেব”-_-পরমাত্মসন্দর্ভ )। হে 
মহাদেবি! তুম কে, তোমার স্বরূপ কি, দেনগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত 

হুইয়! দেবী বলিয়াছিলেন, “আমি ব্রন্গস্বরূপিণী, প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ আম! 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপিণী (প্অহং ব্র্গস্ব- 
রূপিণী। মন্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগচ্ছন)ং চাশুন্যং চ অহমানন্দানানন্দাঃ। 
বিজ্ঞানা-বিজ্ঞানে অহম্1৮--( দেবী উপনিষৎ)। খথ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ 

অষ্টকে “মায়” শব্ধ জ্ঞান, পরমেশ্বরের সংকল্প শক্তি_অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য 

এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র--পরমৈশ্ব্যাবান্ পরমেশ্বর স্বীয় “মায়া! 

জ্ঞান ব। সংকল্প শক্তি দ্বার বহুরূপ ধারণ করেন। * বিগ্তা ও অবিদ্ধা 
» পাস পাপা ০ পাশপাশি শপিশীসপীশী শিস াশিপিিশিীীশীশীশিসী পল 

* প্রূপং রূপং মঘণা নোভবীতি মায়াঃ কৃগানস্তন্বং পরিস্বাম্।”_খগ্েদ 

সংহিতা ৩/৩।২০। 
ণ্* * মায়াঃ অনেকরপগ্রহণসামর্ধোপেতাঃ * * ।”-সায়ণভাষ্য । 

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব তন রূপং গ্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্র মায়াভিঃ 
পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহাস্ত হরয়;ঃ শতাদশ ॥৮__থণ্থেবসংহিতা ৪19৩৩ । 

শ ++ ঞ% আপিচায়মিন্দরো মায়াতিঃ জ্ঞাননামৈতৎ জ্ঞানৈরাস্মীয়ৈঃ সংকল্ে; 

পুরুষর্ধপো! বহুবিধশরীরঃ সন্ * * 1”-_সায়ণভাব্য। | 
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মায়ার এই ছুই বুত্তি। মায়ার অবিগ্ভাখ্য ভাগের আবার 'আবরণাত্মিকা, 

ও “বিক্ষেপাক্সিকাঠ এই দুইটী বুত্তি। অবিদ্ভার আবরণাত্মিকা বৃত্তি 

জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবরণ করে, এবং বিক্ষেপাজ্সিক| বুত্তি জীবকে 

অন্থ| জ্ঞান-_-অযথার্থজ্ঞান দ্বার জয় করিয়! বর্তমান আছে। পরমেশ্বরের 

মায়৷ নায়ী শক্তি 'জ্ঞান', ইচ্ছা” ও “ক্রিয়া ভেদে ত্রিবিধরূপে দৃশ্ঠ হয়েন। 

পীতাতত্বে এই কণার বিশদ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের 
পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, দ্রষ্টা পরমেশ্বরের সদসদাত্মিক] মায়! নায়ী যে শক্তি, 

পরমেশ্বর তদ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বের স্থষ্টি করেন ( “সা এতশত 

সংদ্রষ্টঃ শক্তি: সদসদাত্মিকা। মায়। নাম মহাভাগ যয়েদং নিম্্মে বিভুঃ 1৮ 
শ্রীমন্ভাগবত )1। অতএন শিব! ও মায়! ভিন্ন পদার্থ নহেন, শিব ও শিব। অভিন্ন 

সামগ্রী । কালোন্তরে উক্ত হুইয়াছে, “সর্ব জগতের ককণাপাগরা জননী শিবাকে 

যে পুজা না করে, তাহার জন্মকে ধিক ধিক ধিক (“ধিগ. ধিগ. ধিগ. ধিক্ 

চ তজ্জন্ম যো ন পুক্ষয়তে শিবাম্। জননীং সর্বজগতঃ করুণারমসাগরম্ ॥” )। 

'রাত্রি ও উষ!” উভয়েই এক মায়া নায়ী পরমেশশক্তি হইতে আবিভূঁতা৷ হইয়াছেন, 
এই নিমিত্ত ইইদ্িগকে “বেদ” ভগিনী বলিয়াছেন । 'জীনরাত্রি' ও 'ঈশ্বররাত্রি, 

এই দ্বিবিধ রাত্রির কথ পূর্বে বলিয়াছ। যে রাত্রিতে আমাদের দৈনন্দিন 

ব্যবহার শিলুপ্ত ভয়, তাহা 'জীবরাত্রি এবং মহা গ্রলয়ে, যখন অন্ত সর্ববস্তর 

তিরোধান হয়, যন কেবল সর্বকারণ অব্যক্তপদবাচ্য ব্র্গ-মায়াত্মক পদ।থই 

বিষ্ঞমান থাকেন, তখন ঈশ্বর ব্যবহারেরও বিলোপ হয় বিয়া, তাহাকে 

“ঈশ্বররাত্রি” এই নামে উক্ত করা হইয়াছে । * রাব্রিহ্ুক্তে এই দ্বিবিধ রাত্রিরই 

স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । চিচ্ছক্তিরূপা রাত্রিদেবী ভূবনেশ্বরী প্রকাশরপ৷ 

উষাদ্বারা ধখন অবিদ্য(র আবরণ শক্তিকে নিরাকুতত করেন, দগ্ধপীজভাব প্রান্ত 

করান, প্র।রন্ধ কর্মের ক্ষয় হওয়ায় বিক্ষেপ শক্তিরও যখন নাশ হয়, তখনি 

ভজ্ঞানরূপ ভমঃ অপগত হয়। রাত্রস্থক্কের তৃতীয় মন্ত্রটার ইহাই ভাবার্থ। 
সি পিই নি নি ঢালা শপ পপ পার অপ “পা জর পারা জজ সা ভ-পোজা 

৭ * * সা রাত্রিদেতা দ্বেধা জীবরাতিরীশ্বররা ত্রিশ্চ। তত্রাগ্ গ্রসন্ধ! | 
যন্ত।মন্মদাদীনাং জীবানাং গ্রতিদিনং ব্যবহারো লুপ্যতে | দ্বিতীয়! তু যন্তামীশ্বর- 

ব্যবহারোলোপে। ভবতি। মভাপ্রলয়কাঞে তদানীমন্তনস্্রভাবাৎ কেবলং 

ব্রহ্মম।য়াআকমেব বস্ত্র সর্বকারণমব্যক্তপদ্বাচ্যং তিষ্ঠতি স। দ্বিতীয়! রাত্রি: 1৮-- 

নাগোজীভট্টকৃতটীক]। | 
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“সনে! অগ্ভ যস্যাবয়ং নিতে যামন্নবিচ্মমহি বৃক্ষেন বসতিং বয়ঃ ॥৮ 

খগ্বেধসংহিতা। 

রাত্রি দেনতা উদ্ভচ_এইকালে, প্রমন্না! হোন্, আমাদিগের গ্রতি কৃপা 
করুন, তীহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই, আমরা স্থখে-স্ব-স্বরূপে অবস্থান 

করিতে পারিধ, আর যেন আমরা তাহার শান্তিময় অঙ্গ হইতে বিচ্যুত 
না হই, আর যেন এই ছুঃখময় সংসার গাগরে পতিত না হই, পক্ষীরা 

যেমন রাবিতে নীড়াশ্রয় (বাস।) বৃক্ষে স্বথে নিবাম করে, আমরাও যেন 

রাত্রদেবী ভুবনেশ্বরীর সর্বন্থথময় কোলে সুখে নিবাস করি। 

“নিগ্রামাসো। অবিক্ষত নিষদ্বন্তে। নিপক্ষিণঃ | 

নিশ্যেনীসশ্চিদর্থিনঃ |৮- -খখেদসংহিতা: | 

ম!! তুমি সর্ববভূতনিবেশনী, তুমি করুণ।ময়ী খিশ্বজননী, তুমি বিশ্ব জগতের 

নিশা, তুমি শ্রান্ত জীবমাত্রকেই, স্বয়ং আগমন পূর্বক সখা কর, তোমার অনস্ত 

সর্বাধার ক্রোড়ে লইয়! ঘুম পাড়াও | গ্রামবামী পামর, অপামর সকলেই নির্বি- 

শেষে তোমার কোলে সুখে শয়ন করিয়া থাকে, তুমি কাহাকেও কোলে লইতে 

বিমুখ হও ন1, পাপীরাও তোমার করুণ! লাভে বঞ্চিত হয়ন! | রাত্র সমাগত 

হইলে পাদযুক্ত-গবাশ্বাদি, তোমার কোলে আশ্রয় লয়, পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ 

তোমার কোলে আশ্রয় লয়, কামার্থি-পথিকগণ তোমার কোলে আশ্রয় 

লয়, শীঘ্র গমনযুক্ত শ্তেন পক্ষিরাও তোমার আশ্রয় লয়, আহা! যে 

সকল জীব পরমেশ্বরবীর নাম পধ্যন্ত জানে না, তোমার এমনি করুণা, তাহারাও 

তোমার কোলে শয়ন করে, তোমার কোলে স্থখে নিবাস করে। অতি ম্ঢ় 

বালক সন্তানগণ যেমন করুণাবিগপ্সিতহৃদয় মাতার কোপে সুখে নিবাস করে, 

পরম করুণাময়ী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী সেইরূপ সকলকে সুখে স্বীয় সর্বাশ্রয় কোলে 

আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। 

“্যাবয়। বুক্যং বুকং যবয় স্তেনমূমেয | অথানঃ স্থৃতরাভব |” 

খণ্যেদসংহিতা। 

হে রাত্রে! তুমি যে অতি দয়াবতী, তাই মাগে!! প্রার্থনা করিতেছি, 

নতুবা আমাদিগকে তোমার চির শান্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে 



৫২৮ উত্সব । 

সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম মা! ! 

আমর! তোমার পামর সন্তান, আমাদের কোন ন্থকৃতি আছে কি না, তাহ! তুমি 

দেখিও না, আমর! পাপমলীমন, আমর। অপরাধের আলয়, আমাদের ছুবাসনা- 

রূপ বৃক (আরণ্য কুকুর ব্যান্্) এবং বুকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদ্দিগ 
হইতে পৃথক কর, চিত্বাগহারক কামাদি তন্করগণকে আমাদিগহইতে বিষুক্ত-_ 

দূরীভূত কর এবং তাহা করিয়৷ আমাদিগের সুখে ভবার্ণবতারিণী হও, আমাদের 

ক্ষেমস্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও । 

“উপম। পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্ক্তমস্থিত। উষখণেব যাতয় ।" 

- খথেদপংহতা । 

হে রাত্রে! হে চিচ্ছক্তে, ভুবনেশ্বর! আমাদের সর্ববস্ততে আক্রিষ্ট তমঃ__ 

অজ্ঞান, তমঃপ্রাধান্ত বশতঃ কুষ্ণবর্ণ, সর্ব পদার্থের স্বরূপাবরক-_ সর্ববপদার্থের 

স্বরূপকে যাহ! ঢাকিয়। রাখে তাহা! যেন আমাদের সমীপে আর ন! উপস্থিত হয়, 

হে উষঃ__-উষদেবতে, ধন প্রদ্দান করলেই, যেমন খণমুক্ত হওয়! যায়, আর 
উত্তমর্ণের করুণাশূন্ত দৃষ্টিগত হইতে হয় না, সেইরূপ তুমি আমাদের অজ্ঞ।নকে 

অপদারিত কর, যাহাতে আমর! আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই, তাহ! কর। 

“উপতেগ। ইবাকরং বুণাঘ ুহিতর্দিবঃ | রাত্রি স্তোমং ন জিগুাষে ॥ 
_খগ্েদ সংহিতা । 

হে রাত্রে--হে ভূবনেশ্বরি! আমি পয়স্থিনী ধেনুর গ্ায় স্তৃতি-জপাদি দ্বারা 

তোমাকে অভিমুখিনী করিব, হে পরমকাশরূপ পরমাস্মার পুত্রি ! ( সার়ণাচার্যের 

মতে ছ্োতমান্ সুর্যের পুত্রী) তোমার প্রসাদে আমি কামাদি শক্রগণকে জয় 
করিব, আমার স্তোম-_স্তোত্র এবং যথ।শক্তিদত্ত হবিঃ তুমি স্বীকার কর। 

খথেদের অফ্টমাম্টকের সপুমাধ্যায়ের চতুর্দশ বর্গানস্তর 
পঞ্চবিংশতি খগাত্মক 'রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্ট 

'রাত্রি' পদের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। 

বন্ত।- "শিবরাত্রি কোন্ পদার্থ, তাহা! বুঝাইবার জগ্ত আমি তোমাকে 

'রাতরি+ শব্দের মূল অর্থ কি, বেদে কোন্ কোন্ অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়াছে, 
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তাহা জান/ইতে ছি। রাত্রিস্থক্তে ষদর্থে “রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহ! 
তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাত্রিস্ক্কে যদর্থে রাত্রি' 

পদের প্রয়োগ হুইয়ীছে, তাহা! অবগত হইয়! তোমার কি ধারণ হইয়াছে, তাহ 
বল, শুনি। 

জিজ্ঞান্থ-_বিশ্বের স্থষ্টি ও গ্রুলয় সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে পুর্ব যাহা শুনি- 
য়াছি, এবং এখন যাহ! শুনিলাম, তাহ! হইতে আমার যে ধারণ! হইয়াছে €( এ 

ধারণাকে আমি দৃঢ়ভূমিক, যথার্থ ধারণ! বলিতে পারি না, কারণ অগ্।পি আমার 

আপনার মুখ হইতে শ্রুত বিশ্বের স্থষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক উপদেশ সমূহের যথার্থ 
অনুভূতি হয় নাই, আমি যাহা বলিতেছি, আমর বিশ্বাস, তাহ] মাপনার ধ্বনির 

প্রতিধ্বনি মাত্র, এ প্রতিধবনিও ঠিক প্রতিধবনি কি না, তাহা! বলিতে পারি না) 
তাহা বলিতেছি। বিশ্বের স্থষ্টি ও গ্রুলয় গ্রবাহরূপে নিত্য, ইহা! অন।দিক।ল হইতে 

হইতেছে, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। অসত-যাহা বস্ততঃ নাই, তাহার জন্ম 
হয় না, এবং যাহ! সৎ__যাহা বস্ততঃ মাছে, তাহার একেবারে নাশ হয় না। 

জগৎ পর্যায়ক্রমে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে, এবং ব্যক্ত 

অবস্থ! হইতে অবাক্ত অবস্থায় গমন করে। স্থষ্টি ও গ্রলয়কে দিন ও রাত্রির 

সহিত তুলিত করিতে পার! যায়, জাগরণ ও নিদ্রাকে যথাক্রমে সি ও লয়ের 
ৃষ্টাত্তরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে ; শাস্ত্রে নাকি জাগরণ ও নিদ্রাকে দৈনন্দিন 
সথষ্টি ও লয় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। রাত্রিস্থক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ পুর্বক আমার 

ধারণ! হইয়াছে, রার্রিহ্থক্ত বিশ্বের স্যষ্টি ও লয়তত্বকেই আমাদের পরিচিত দিন ও 

রাত্রিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপুর্বক বিশদীকৃত করিয়াছেন। 

বক্ত।-+রাব্রিহুক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়। তোম।র যেরূপ ধারণ! হইয়াছে, 

তোমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, রাত্রিস্ক্ত পাঠ পুর্র্বক সাধারণের যে, রাত্রিহুক্তের 

তত্ব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান হয়, আমি তাহা মনে করি না। এখন “রাত্রি, 

শব্দের বেদ হইতে আরে! ছুই একটা প্রয়োগ উদ্ধত ও সংক্ষেপে উহার ব্যাখ্যা 

করিতেছি, শ্রবণ কর। 

“আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরঃ প্রাযুধামভিঃ | 

দিব: সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসআত্বেষং বর্ততে তমঃ ॥%+__ 
রাত্রিসুস্ত পরিশিষ্ট । 

হে রাত্রি! তুমি পৃথিবীলোককে স্বীয় তমঃ (সংহারিণী_-গ্রলয়কারিণী 
৬৭ 
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শক্তি ) দ্বার! আপুরণ--আচ্ছাদন কর। কেবল পৃথিবী-লেক কেন, তুমি অস্ত- 

রিক্ষকেও তম; দ্বারা আবৃত কর। কেবল ইহাই নহে, তুমি ছ্যলোকস্থিত সদন 

সমূহ (যাহাতে ছ্ালোকবাসীর! বাস করেন, সেই সকল স্থানকেও ) তমঃ ছারা 
আচ্ছাদত কর। তুমি ভ্রিলোকের লয়কারিণী, তুমি ত্রিলোকের স্ৃষ্টিকর্ী, 
তুমি পর্যায়ক্রমে ত্রিলোকের স্থষ্টি-স্থিতি-লয় বিধাত্রী। হে বিশ্বজননি ! হে 
সচ্চিৰানন্মময়ি! হে কল্যাণময়ি ! হে মহাভয়বিনাশিনি ! হে মহাকারুণ্যময়ি ! 

হে ছূর্গে! আমি তোমার শরণপাগত হইতেছি, তুমি আমাকে সর্বথা রক্ষা! কর, 

হে সংসারার্ণৰতারিণি! তুমি আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর, মাগে ! 

ভবভীত তোমার প্রপন সম্তানদ্িগকে এই ভীমভবার্ণৰ হইতে উদ্ধার কর, ভদ্্রে! 

তোমার শান্তিময় ক্রোড় হইতে আর আমাদিগকে দুরীকৃত করে৷ ন1। 
যিনি অগ্রিসমানবর্ণা ( প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণের সমান বাহার বর্ণ, যাহার রূপ) 

যিনি স্বকীয় প্রজ্জলিত তপঃ__সম্তাপ দ্বার! আমার শক্রগণকে দগ্ধ করেন, যিনি 

বিশেষতঃ রোচনশীল--স্বয়ঃ প্রকাশম।ন পরমাত্ম! কর্তৃক দৃষ্ট বলিয়৷ জ্যোতিশ্বয়ী, 
ফিনি উপান্তদিগদ্ধারা সদ। জুষ্ঠা- _সেবিতা, স্বর্গাদিলাভার্থ ভক্তোপাসকের। নিয়ত 

বাহার সেনা করেন, যিনি সংসারার্ণবতারিণী, আমর। তাহার শরণাগত হইতেছি। 

মাগে।! তুমি আমার তমঃ বা অজ্ঞানরাশিকে প্রোৎসারিত করিয়৷ দেও 

(*রাত্রীং প্রপছ্ভে জননীং সর্বভৃতনিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্ত 

জগতে! নিশাম্ ॥”৮ “সংবেশিনীং সংযমিনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।৮ পতামগ্সিবর্ণাং 
তপস! জলত্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেযু জুষ্টাং। ছ্র্গ/ং দেবীং শরণমহুং প্রপঞ্ে 

ন্থতরসি তরলে নমঃ। ম্ৃতরসি তরসে নমঃ ॥৮-_রাত্রিন্ক্ত পরিশিষ্ট )। 

দেবীউপনিষদে যে দেবীর স্ততি আছে, সই হুর্গাদেবীই যে, রাত্রিদেবী, 

রাত্রিস্ত্তে যে সেই ছুর্গাদেবীই স্বতা হইয়াছেন, তাহাতে কোন মন্দেহ নাই। 

সামবিধান ব্রাঙ্গণে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ-.-. 

' যিনি কামন| করিবেন, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিব না, এই ভবপারাবারে 

আগমনের বান! যাহার মিটিয়াছে, তিনি পুনজ ননশীপা, সর্বপ্রাণীর কল্যাণ- 
কারিণী, 'প্রশাস্তকেশ কলাপান্বিত। পাশহস্ত।, যুবতী কুমারী, কন্তারূপিণী রাত্রিদেবীর 

শরণাপন্ন হইবেন। রাত্রিদেবীর প্রসাদে চক্ষুরিক্ত্রিয়াভিমানী আদিত্য দেবতা 
আমার চক্ষারক্জিয়ের ওৎকর্ষ বিধায়ক হোন্? বাযুদেবতা মদীগ্ধ দেহাত্ত্্থ 
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পঞ্চ প্রাণের ওৎকর্ষ বিধায়ক হোন্) সোমদেবতা গন্ধগ্রাপক ইন্দ্রিয়ের ওৎকর্ষ 

বিধায়ক হোন); জলদেবতা আমার ত্বগিক্জিয়ের চাকৃচিকা বিধায়ক হোন্ ? মদীয় 
মানস, বহুজ্ঞতা লাভ করুক; পৃথিবীদেবতা মদীয় শরীরের দৃঢ়ত৷ বিধায়ক 
হোন্। পুঅর্জন্মের নিরোধের অভিলাষী এইরূপে রাত্রিদেবীর উপাসন1 করিবেন, 
তাহার কাছে এইরূপ প্রার্থন! করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সরলহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থন! 
করিতে করিতে মহাকারণ্যময়ী রাত্রিদেবী গ্রাসন্ন হইয়৷ বলিবেন-_“জমুক বৎসরে, 
অমুক অয়নে, অমুক খতুতে, অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক দ্বাদশাে, অমুক 

ষড়ছে, অমুক ত্রিরাত্রে অমুক অহোরাত্রে, অমুক দিনে, অমুক রাত্রে, অমুক 

বেলায়, অমুক মুহূর্তে তোমার মৃত্যু হইবে; স্বর্গে গমন কর, দেবলোকে বা 

ব্রক্লোকে অথবা ক্ষত্রলোকে, যথায় রুচি তথায় গিষ় অবস্থান কর; ভোগাব- 

সান হইলে, পুনর্বার আগমন করিবে, যথেচ্ছ যোনিতে প্রবেশ করিবে'। তখন 
তাহাকে বলিও ( দয়াবতী শ্রুতির উপদেশ ), "মা! জন্মিলেই ত মরিতে হইবে, 

মরিলেই ত পুনর্বার দেহাস্তরের সহিত সম্বন্ধ হইবে, অন্তএব আমি আর খতুমতী 
সর্ধভূতোত্তম ব্রাহ্মণ কন্তার যোনিতেও প্রবেশ করিব নাঃ রাত্রদেবি! বিশ্ব- 
জননি! আম!কে পবিত্র করুন); মাগো! যদি আমার স্ৃদয়ের কোন স্থানে 

কোন কামন৷ লুকায়িত হইয়! থাকে, তুমি তাহাকে নষ্ট কর, যাহাতে আমি 
সর্বথ। নিফাম হইতে পারি, আগ্তকাম ও আম্মকাম হইতে পারি, তাহা কর) 

জননি ! এই ছুঃখময় সংসারে কোন অবস্থাতেই আর আসিবার ইচ্ছ৷ নাই) 
মাগো! ! হুঃখানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ-বিদপ্ধ হইয়াছি, একবার করণাপুর্ণ নয়নে 

শরণাগত সন্তনের দ্রিকে তাকাও মা! মংসারদাবানলে ইহার হৃদয় কিরূপ 

জলিয়াছে, পুড়িয়াছে, একঝর তাহা! দেখমা! আর আমাকে প্রলোভিত 

করোনা মা! আর আমাকে পরীক্ষা করোনা জননি! হেরাত্রে! এইযে 

পুষ্পান্ত, পুরাতন ( নিত্য ) আকাশ--পরমব্যোম, ইহাতেই আমার স্থান কর, 

আর যেন আমাকে জন্মাতে না হয়) মাগো! সব সাধ মিটিয়াছে, তোমার 

পরম শীস্তিময় কোল ছেড়ে আর কোথাও যাইবার অভিলাধ লাই, 
আর কোন অবস্থার প্রতি লোভ নাই, ব্রহ্মার পদও চাই না, ইন্তরত্ব, বরুণত্ব ও 

চাই না, পৃথিবীর সম্রাট হইবারও ইচ্ছ। নাই, যে স্থানে যাইলে, আর এই উত্তুঙগ 

ক্লেশতরঙগময় সংসারে ফিরিয়া আমিতে না হয়, মাগো ! আমাকে সেই স্থানে 
লটয়া চল ।% * সরল গ্রাণে, সর্বান্তঃকরণে মার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিলে 

* “অথ যঃ কাময়েত পুন প্রত্যাজায়েযমিতি রাত্রিং প্রপন্ে পুনতৃপ্মিয়োভূি, 
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পুনর্জন্ম নিরোধ হয়, এইরূপ প্রার্থনাই করুণামর়ী রাত্রিদেবীর উপাসনা, এ 

উপাসনাতে উপৰাসাদির আবশ্তকত। নাই, কোনরূপ উপকরণের প্রয়োজন নাই, 
এ উপাসনার নিফপট হৃদয়ের প্রার্থনাই একমাত্র উপকরণ। 

জিজ্ঞান্থ__যিনি পুনর্জন্মভীর হইয়াছেন, আর জন্মাইতে ন! হয়, ধাহার 
এইরূপ প্রবল কামন! হইয়াছে, তিনি “রাক্রিদেবীর গ্রসাদে চক্ষুরিন্জ্িয়াভিমানী 

দেব আদ্দিত্য আমার সম্যগ. দর্শনার্থ চক্ষুরিক্দ্িয়ের ওৎকর্ষ বিধায়ক হোন, বায়ু 

দেবতা মদীয় দেহান্তরববন্তী পঞ্চ প্রাণের ওঁৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, সোম দেবতা গন্ধ- 
প্রাপক ইন্ছরিয়ের ওৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, জলদেবতা ত্বগিন্ড্িয়ের রুক্ষতা নাশ 
পূর্বক শরীরকে স্নিগ্ধ করুন, রাত্রিদ্েবীর অনুগ্রহে আমার মন, জ্ঞানবিশিষ্ট 

হোক্--বহুজ্ঞত। লাভ করুক, পৃথিবী দেবতা আমার শরীরের দৃঢ়ত। সম্পাদন 

করুন”, এই প্রকার প্রার্থন! করিবেন কেন, আমাকে তাহা! বুঝাইয়। দিন। 

বন্তা_ভাল ক'রে পরে বুঝাইব, এখন এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। 

শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহার! যদি শ্বচ্ছন্দ ন| হয়, ইছাদের যদি যথোচিত 

উৎকর্ষতা| ন! হয়, তাহা হইলে, মানুষ কখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু যথোচিত 

কন করিতে পারে না, বৈদিক ছান্দস কন্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, 

কাহারও কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কেহ এ্হিক ও পারত্রিক স্ুখভাজন 

হইতে পারে না, কেহ স্থির ও পূর্ণ কল্যাণ বা মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। 

বর্তমান কালে যাহার! উন্নতি, উন্নতি (7:0921985), সভ্যতা, সভ্যতা 

(01511128607), ক্রমবিকাশ, ক্রমবিকাশ (72৮0106107) বলিয়! চীৎকার 

৮ পপর পাপা চিট সি সি 
০ পপ পি পাপ ২১ জাত 

কণ্তাং শিখণগুনীং পাশহস্তাং ডা টিুববানিরারারঃ বাতঃ প্রাণায় 

সোমোগন্ধায়াপঃ স্নেহায় মনোইনুজ্ঞায় পৃথিব্য শরীরং স! হৈন মুবাচান্িনতসংবৎসরে 
মরিষ্য্তম্মিনয়নেহন্মিরতাবন্মিন্ মাসেইশ্মির্ধমাসেহশ্মিন  ছাদশরাত্রেৎন্মিন 

বড় রাত্রেহন্রিং প্রিরাত্রেংল্মন্ দ্বিরাত্রেহ্দির্হোরাত্রেহ্থি্হন্থস্যাং রাজাবস্তাং 
বেলায়! মন্মিন্ মুহূর্তে মরিষ্ান্তেহি ন্বর্গং লোকং গচ্ছ দেবলোকং বা ব্রহ্মলোকং বা 

ক্ষত্রলোকং বা বিরোচমানস্তিষ্ঠ বিরোচমানামেহি যোনিং প্রবিশ নাহং যোনিং 
প্রবেক্ষ্যামি ভুতোত্মায়াং ব্রদ্ধণে! ছুহিতুঃ সংরাগবস্ত্রায়। জায়তে মিয়তে সন্ধীয়তে 
চ রাত্রিস্ত, ম! পুনাতু রাত্রি; খমেতৎ পু্পান্তং যৎপুরাণমাকাশং তত্র মে স্থানং 

কুবপুনর্ভবায়াপুনর্জস্মন এতাবদেবরাত্ো রাত্রেব্রতঞ্চ রাত্রেব্রতঞ্চ ॥৮- সামবিধান 

ত্রাঙ্গণ। | 
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করেন, তাহার! য্দি যথার্থ মননশীল হ*ন,' তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবেন, 

বৈদিক বা ছানদস কর্ম স্বনুষ্ঠিত-_অবিকলভাবে কৃত না হইলে, মানুষ ইহলোকেও 

্বাস্থযন্থ লাভে সমর্থ হয় না, দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, সমাজের কোন উপকার 

করিতে ক্ষমবান্ হয় না। মুক্তির কথা, পুনর্জন্ম নিরোধের কথা ত দুরের, 
একালে অতান্প ব্যক্তিরই তাহার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়! থাঁকে। কি শারীর 
বিজ্ঞান, কি সমাজবিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি বর্তব্যনীতি, বুদ্ধিপুর্বক হোক্ 

অবুদ্ধিপুর্ববক ছোক্ ইহার! ছান্দস কর্্মতত্বেরই অনুসন্ধান করেন, আত্মকল্যাণ- 
প্রার্থী প্রেক্ষাবান্ ছান্দস কর্ম করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছান্দস কর্্ই 
বস্ততঃ 'ধর্ঘ, ইহাই সর্বপ্রকার উন্নতির মূল, প্রকৃত সুখের নিদান। শরীর যদি 
দুঁড় ন! হয়, গ্রাণন ব্যাপার (149$21১০11870) যদি যথার্থভাবে নিষ্পর ন! হয়, 
মন যদি বভুজ্ঞ না হয়, ইন্দ্িয়গণের শক্তি যদি ষথাগ্রয়োজন সংরক্ষিত ও গ্রবর্ধিত 

ন! হয়, তাহ! হইলে কাহারও কি, উন্নতি হইতে পারে? কাহার সুখী ভওয়া 

সম্ভবপর হয়? কেহ কি আত্মপরের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন ? 
শারীর, গ্রক্জিয়ক, প্রাণন ও মানসকর্ম ছন্দোহমুপারে না হষ্টলে, মানুষের জীবন 

বস্ততঃ অনর্থক হইয়া থাকে । মানুষ ধে, রোগগ্রবণ হয়, দুর্ধবলশরীর হয়, 
মানবোচিত চিত্তবিহীন হয়, অরুতজ্ঞ হয়, পরগীড়ক হয়, ঈশ্বরবিমুখ হয়, নাস্তিক 

ইয়, যথাযথভাবে ছান্দমকর্ম্ম না করাই তাহার কারণ। 

জিজ্ঞান্থ__“ছানাস' কর্ম কাহাকে বলে? 

বন্ত1--ছন্দঃ শব্দ বেদের একটা নম, কিন্তু আমি এখন “ছান্দস কর্ম বলিতে 

বেদোপদিষ্ট কর্ম বুঝতে হইবে, এই কথা বলিব না, এট কথ! বলিলে লোকের 

উপহাদাম্পদ হইব, অনেকে বিকৃতমন্তিষ্ষ বলিয়া, অসভ্য বলিয়া আমাকে উপেক্ষা 
ব! ঘৃণা করিবে। যাহা পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যাহা গ্রাকৃতিক 

নিয়মানুমোদিত কর্ম, আপাততঃ তাহাকেই ছান্দস কর্ম বলে, বুঝিয়া থাক। 
প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসারে কন্ধ করাই ছান্দস কর্ম করা, এই কথ! ষথার্থভাবে 

বুঝিতে পারিলে, এবং “বেদ” কোন্ পদার্থ, তাহ! বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে অবগত 

হইলে, বেদের অবিরুদ্ধ কণ্মই যে “ছান্দস কর্ম চিন্তাশীলের তাহা প্রভীতি 

হইবে। ইতঃপর জিজ্ঞান্ত হ্টবে, আদিত্যাদ্ি দেবতাগণের কাছে প্ররূপ প্রার্থন! 

করিতে বল! হইয়াছে কেন? আলেন্, ভারবিন্, হার্ববাটুস্পেন্সার্ প্রভৃতি 

সৃধীগণ অর্্ভ্য বৈদিক আধ্যদগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাবাদ অবলম্বন পূর্ব 

অনেক নিন্দ1 করিয়াছেন, উপহাস বিদ্রপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার 



৫৩৪. উত্সব । 

ইহা! উপযুক্ত অবসর নহে। রমা ! আমি তোমাকে রাত্রিদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ 
এই সকল কথা বলিলাম, তোমার যদি এই সকল বিষয়ের যথার্থ জিজ্ঞাস! হয়, 
তাহ! হইলে, আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে ষথাপ্রয়োজন কিছু উপদেশ প্রদান 

করিব। আদিত্যাদি দেবতা বস্তরতঃ আছেন, দেবতার সাক্ষাংকারলাভের সাধন! 

আছে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম করিলে, দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বেদে, 

পাতঞ্জলদর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে, যে উপায় দ্বার৷ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, 

বিশদভাবে তাহা ব্ণত হইয়াছে, ষে উপায়ে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই 

উপায়ের আশ্রয় করিয়া অনেকে দেবদর্শন লাভ করিয়াছেন, ভাগ্যবান আস্তিক 
এখনও করিয়। থ।কেন। অতএব দেবতা আছেন কিন।, শুর্চ তর্কদ্বারা৷ তাহার 

মীমাংসা হইতে পারে কি? 

জিজ্ঞান্থ__দাদা! আপনার কত দয়া, আহা এত দয়া আর কেহ করিতে 
পারেন বলিয়। আমার বিশ্বাস হইতছে না । কৃতন্দরতাপ্রেরিত অজস্র নয়নজলে 
আপনার চরণযুগল ধুইয়! দিতে একান্ত ইচ্ছ৷ হইতেছে, আহ! এ দ্বানের কি 

পর্ধ্যাপ্ত প্রতিদান মাছে? 'সাপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, ““বিপ্ুপুর্ণ সসাগর! 

পৃথিবীর সাত্রাঙ্জাও বরঙ্গজ্ঞানদাত। গুরুদেবের পর্য্যাপ্ত নিক্্য় নহে,” আপনার এই 

কথ|র মুল্য কত, আজ যেন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে । হন্ঠ। 

হইল1ম, কৃতকৃত্য। হইবার পথ দেখিলাম, এখন “শিবরাত্রি” যে বস্ত্রতঃ শবরাত্রি' 

তাহ! বুঝিতে পারিতেছি, পরম কারুণিক শান্ত্রকারগণ কি নিমিত্ত শিবরাত্রি 

ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থ। করিয়াছেন, এতদিন কি তাহ! বুঝবিতাম দাদা! আর যেন 

কোন কামন। না থাকে, আর যেন রাত্রতে জ্ঞানহীনের মত ঘুমাই না, আর 

যেন রাত্রিকে অন্ধকারমর়ী বলে, কুষণ বলে, মনে করি না, আর যেন রাক্রিকে ভয় 

ন! করি, মাগে। ! তুমি যে সর্বভূত নিবেশনী, তুমি যে সকলের আশ্রয়, তুমি 

অগ্তর্য। মিনী, তুমি সংসারাসক্ত তোমা-বিমুখ সম্তানগণকে কৃপা! ক'রে সংহার কর, 

শ্রাস্ত সম্তানদিগকে ন্সেহ বশে কোলে টানিয়। লও, তাহাদের ইন্দ্রিয়ার্দিকে 

নিরোধ কর, জাগতিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে মারিয়৷ ফেল, নিশ্চেষ্ট কর, সংসার- 

সংজ্ঞাশৃন্ত কর। আমি পূর্বে মৃতাকে বড় ভয় করিতাম, কিন্ত এখন আর আমি 

ঘৃত্যুকে ভয় করিব ন, এখন বিশ্বজননী ভগবতী রাত্রিদেবী কে, তাহ! একটু 

বুবিম্াছি, আবার বলিতেছি, ধন্তা হইয়াছি, কৃতক্ৃত্য/ হইবার, অভয় পদে 
গ্রতিঠিত হইবার উপায় কি, তাহা কিঞ্চিম্মাত্রায় হৃদয়ঙম হইয়াছে। দাদ! 

পুষ্পান্ত' শব্দের অর্থ কি? 



শিবরাত্রি ও শিবপুজা । | ৫৩৫ 

বক্তা রমা! তোমার যাহ। বক্তব্য, তাহা তুমি বাঁললে, কিন্তু আমার 

যাহা বক্তব্য, যাহ মন্তব্য, তাহা বলিতে, শ্রবণ কর। আমার কাছে তোমার 

কুতজ্ঞ থাক। উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত রমা ! একবার ভাবিয়া দেখ, 

বস্ততঃ কাহার অনন্ত কৃপাসাগরের, অসীম জ্ঞানপারা বারের, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসিস্কুর 

করুণাবিন্দু, জ্ঞানকণা, প্রেমশীকর আজ তোমার হ্বদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে, 

আলোকিত করিতেছে, শীতল করিতেছে? ইহার উত্তরে--বেদময় শিব-শিবার, 

সীতা-রামের, ভূৃগুদেবের' এই কথাই কি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে ন!? 

জিজ্ঞান্থ_আমি, দাদ1, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, “ভার্গব। শিবরাম-কিন্করের 

এই কথা! বাহির না হইবে কেন? আমি ত* শিব্শশিবাকে দেখি নাই, আমি ত' 

সীতা-রামকে দেখি নাই, আমি ত+ ভূগুদেবকে দেখি নাই, ইঞ্ারা ত অগ্যাপি 

আমার পরোক্ষ, দাদাগো ! আপন যে, আমার . প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রতাক্ষ 

জ্ঞানদাতা । ৃ্ 

বন্তা---তোমার উত্তরকে কাটিবার শক্তি আমার নাই, রম! । এই দৃশ্ঠমান 

জগৎকে 'পুষ্প বল! হয়; এই দৃশ্ঠটমান জগতের যেখানে অন্ত হয়, যে স্থান 

সংসারের উর্ধে, তাহা “পুষ্পান্ত"। 

জিজ্ঞান্__দৃশ্তমান জগতকে পুপ্পু বলিবার হেতু কি? 

বক্তা-_পুষ্প হইতে ফল হয়, ফল হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে আবার পুষ্প 

হয়। সংসার বা জগৎ এইরূপে প্রবাহরূপে নিতা, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, 

অপক্ষয় ও নাশ, সংসার এই ছয় প্রকার ভাব বিকারে নিয়ত বিক্রিয়মাণ, জন্মের 

পর স্থিতি, তৎপরে বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, তৎপরে অপক্ষয় ও বিনাশ, তৎপরে 

আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম ও বৃদ্ধিৎ আবার মপক্ষয় ও 

বিনাশ, সংসারচক্রের এইরূপ আনর্ভন নিয়ত হইতেছে। যাহারা যথার্থভ।বে 

রান্িদেবীর যথোক্ত উপাপন! করিতে পারেন, তাহাদেরই, সংদারভ্রমণের নিবৃ্তি 

হয়, পুনর্জন্গ্রহণ নিরুদ্ধ হয়, পরিণামক্রমের পরিসমাপ্ডি হইয়া থাকে, তাহারাই 

চিরশ্তিময়, চিরস্থির সাম্যাবস্থা গ্রাপ্ত হইয়! থাকেন, কৃতক্কত্য হইয়! থাকেন। 

জিজ্ঞান্থ__দাদা! এইবার. যে “শিবরাত্রি” প্রতিবৎসর করিয়! থাকি, যে 

শিবরাত্রি ব্রত করিবার দ্রিন নিকটবর্তী হইতেছে ভাবিলে, হনয় অনির্বচনীক 

আনন ও উৎসাহে পুর্ণ হয়, যে শিবরাত্রির তবজিজ্তান্ হইয়া, নষ্টকপর্দক, তাহার 

হঁরাণ কপর্দকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া! যেমন শপর্শমণি প্রাপ্ত হয, আমি সেই 

প্রকার অমূল্য জ্ঞানম্পর্শমণি লাভ করিতেছি, সেই “শিবরাত্রি কোন্স্পদার্থ, কি 



৫৩৬ উত্সব । 

জন্ত নির্দিষ্ট রুষ্ণচতুর্দশাতে এই বর্গানষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহ! বুঝাইয়। 
দিন। শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ ও উপবাস করিবার বিধি হইয়াছে কেন, 

তাহা বলিয়। দিন। 

ভনগ্তক্ম পল্িচ্ছ্ছেছ। 

শিবরাত্রিকে কেন “শিবরাত্রি” এই নামে অভিহিত কর! 

হইয়াছে ? “শিবরাত্রি, এই শব্দের অর্থ বিচার। 

বন্তা--শিবরাত্রিকে "শিবরাত্রি, এই নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? 

কি নিমিত্ত নির্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে “শিবরাত্রি' ব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
এখন তোমার ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব। 

আমি তোমাকে পূর্বের 'বলিয়াছি, *যিনি শিব, তিনিই শিবা”, “যিনি শিব 
তিনিই "রাত্র', তিনিই .“ভূবনেশ্বরী' । “রাত্রি” কাহাঁকে বলে, আমি যখন 

তোমাকে তাহা বুঝাঁইব, তখন তুমি “শিবরাত্রি” কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে 

কেন এত প্রশংসা কর! হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কুতকৃত্য হইবে, “শিব 

কে, রাত্রি কোন্ পদার্থ, সম্যগ.রূপে তাহ! বুঝিয়৷ একটা শিবরাত্রিতে শিবের-_ 

শিবযুক্ত শিবার পু করিলে তোমার জন্ম সার্থক হুইবে, তুমি ক্তার্থ হইবে ।” 
আমার এই সকল কথ! শুনিয়া, তুমি কত আশান্বিত হইয়া, “শিবরাত্রর” স্বরূপ 
কি, তাহ! জানিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছ, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র 
আস্তিকত। আছে, সে এইরূপ কথা শ্রবণ করিলে “শিবরাত্রি” কোন্ পদার্থ, 
তাহ! জানিবার নি্ত্ি কৌতুহলী ন! হইয়া থাকিতে পারে কি? আশাকে 

তৈত্িরী়ব্রাহ্মণে দত্যা ও অনৃঠা এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । যে 
আশ। কখন ফলবতী হয় না, যে আশা, আশারূপেই থাকে, তাহ। অনৃত] বা 

মিথ্যা! আশা, যে আশ। ফলবতী হয়, তাহা সত্য! । আজ ন! হয়, কালান্তরে 

আমি ইহা নিশ্চয় পাইব, আমার ইহ! নিশ্চয় পিদ্ধ হইবে, এই প্রকার দৃঢ় 

* *তমাশাব্রবীৎ। গ্রজাপত আশয়! বৈ শ্রাম্যসি। অহমুবা আশান্মি। মাং 

মু যজন্ব। অথ তে সত্যাশ। ভবিষ্ৃতি ॥*_তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩,১২২ '- 

. শ্নিশ্চিতস্য লাভদ্য প্রতীক্ষণং আশ! ॥ অনিশ্চিতন্তাপক্ষ। কামঃ1৮ পক ৪, 

সা' ছিবিধ! হাশা, অনৃতা, সত্য চ॥ ফলরহিতা আশ! অনৃতা।*--তৈত্তিরীয় 

রাহ্মণভা্যুশ 



শিবরাত্রি ও শিবপুজা । ্ ৫৩৭ 

বিশ্বাসের সহিত ধাহার! কাল প্রতীক্ষা করেন, তাহাদের হৃদয়ে, সত্য আশা স্থান 

পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে । রমা ! “শিব কে, রা্রি” কোন্ পদার্থ, সম্যগ রূপে 
তাহা বুঝিয়া একটা শিবরাত্রিতে শিবের--শিবধুক্ত শিলার পৃজ! করিলে তোমার 
জম্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে, ভামার এই কথা শুনিয়া, তুমি কিরূপ 

আশান্বিত হইয়া, কাঁলপ্রতীক্ষ/ করিতেছ, তাহ! আ'ম বুঝিতে পারিতেছি। 

আমি তোমাকে মিথ্যা/ আশ। দিয় প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করি নাই, 

আমার যেরূপ বিশ্বাস, আমি তদনুরূপ কথাই তোমাকে বলিয়াছি। আমি 

তোমাকে যাহ! বলিয়াছি, তাহ! যে, মিথ্য/ নহে, তাহা! যে আতশয়োক্তি নহে, 

তাহ! প্ররোচন কথ! নহে, আমার তাহাই দৃঢ়প্রত্যয়। আমার যে এইরূপ দৃঢ় 

বিশ্বান হইয়াছে, তাহার কারণ কি? শাস্ত্র ও গুরুদেবের অচুগ্রহই তাহার 

গ্রধান কারণ। অনেকেই ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িতেছেন, অনেকে শাস্ত্র 

পড়াইয়। থাকেন, তীহাদের মধ্যে সকলেরই কি, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে 

স্থান পাইয়াছে? উত্তরে বলিতে হইবে, “নাঠ। শান্ত পড়িলে কি হইবে? 

পান্্রসস্কৃতমতি না, হইলে, শান্্রপাঠ ঈপ্সিত ফলদানে সমর্থ হয় না। আর এক 

কথা, সিদ্ধ গুরুদেবের সকাশ হইতে প্রাপ্ত না হইলে, বিদ্যা অভীষ্ট ফল দান 

করিতে পারে না। আমি বহু পুর্বস্কৃতি বশতঃ সাক্ষাতকতধন্মা, নররূপে 

ৰ্িরূপাক্ষ গুরুদেবের কৃপা পাইয়াছিলাম, তাহার অমোঘ আশীবচন আমার 

হদয়ে বেদ-শান্ত্রে শ্রদ্ধ! উৎপাদন করিয়াছে । সেই শ্রদ্ধার প্রেরণায় আমি 

তোমাকে ভ্রৰপ আশ!প্রদ কথ শুনাইয়াছি। বিশ্বাস করিও, শ্রদ্ধাই সর্বপ্রকার 

সিদ্ধির হেতু, এবং যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হইলেই মানুষ কৃতকৃত্য হইয়া থাকে । 

তুমি দি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবতী হইতে পার, তাহ! হইলে, পরে অস্থুতৰ করিতে 

পারিবে, আমি তোষাকে মিথ্যা আশ! দিই নাই। বেদ বলিয়ছেন, প্রজাপতি 

সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃত বা মিথ্যাতে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন। যাক এ সকল 

কথা, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর, আমি তোমার সরল ও কোমল 

হৃদয়ে যে আশাকে সঞ্চারিত করিয়াছি, তাহ! যেন মিথ্য। না হয়, শিবযুক্ত 

শিবার কাছে সর্বাস্তঃকরণে এইবপ প্রার্থন। করিয়া “শিবরাত্রির' স্বরূপ প্রদর্শনের 

চেষ্টা করিতেছি 
. পঙ্ক হইতে পল্ম ছাড়! অন্তান্ত বস্ত জন্মিলেও, ষে কারণে (অর্থাৎ রূপ শক্তি 

দবায) উহ! পন্মের বোধক হয়, সেই কারণে শিবরাত্রি" মাঘ-ফান্তন মাসের 

কুষ্ণ5তুর্দশী তিথিতে অন্ুষ্ঠেক়্ ব্রতের বোধক হইয়। থাকে। রমা! তুমি বোধ 
৬৮ 



৫৩৮ উদসব। 

হয় এই সকল কথার অন্ভি প্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছ না। ইহারা 

দুর্বেধা কথা নহে । শব উচ্চারিত হলে, যন্থার৷ উহার অর্থবোধ হয়, তাহাকে 

শব্দের শক্তি বলে। শব্দের অর্থবোধক শক্তিকে “যোগ”, “বড়ি ও 

'যোগরূট়ি' এই তিনভাগে বিভক্ত কর হইয়াছে । শব্দের অর্থবোধক শক্তি 

জ্রিবিধ বলিয়! শব্দসমুহছকে “যৌগিক”, “রি, ও “যেগরূড এই তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত কর! হইয়া থাকে। যিনি পাক করেন, তাহাকে “পাচক* বলা হয়। 

£পাচক+ শব্ধ কি জন্ত, “যিনি পাক করেন, তাহার বোধক হয়, তাহ! অনায়াসেই 

বুঝিতে পারা যাঁয়। কিন্তু যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়, এই অর্থ হইতে, কি কারণে 

পন্ক হইতে জন্মায় এমন ভন্যান্ত বস্তকে না বুঝাইয়৷ “পঙ্কজ* শবা পদ্মুকেই বুঝাইয়। 
থাকে, তাহ! জানিতে যাইলে, প্রতীতি হইবে, “যাহা পন্ক হইতে জন্মায়” এই অর্থ 

অন্ত কোন শস্তি দ্বার। নিয়ামিত হয়, তা'ই “পঙ্কজ শব পঙ্ক হইতে জাত ভন্ঠান্য 

বস্তকে না বুঝাইয়া পদ্মেবই বোধক হয়। শব্দের যে শক্তি যৌগিক অর্থকে 

নিয়ামিত কবে, বিশেষিত করে, শবের সেই শক্তিকে £যোগরূটি” এই নামে 

অভিহিত করা হয়| “শিবের রাত্রি -শিবরাত্রিঃ অথব। এুশবপ্রিয় রাত, 

«শিবরাতি”, “শিবরাত্রি' শব্দের ইহাই “যোগ” শক্তি বোধ অর্থ, রূঢ় শন্তি এই 

তর্থক বিশেষত করিতেছে । রূট় শক্তি বুঝাইতেছে, মাখ-ফান্তনের কৃষ্ণ 

চতুর্দিশীতে উপবান, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিয়ম পালনপুর্ধক যে শিবের পূজন 

হয়, সেই “ব্রত "শিবরাত্রি" শব্দের অর্থ। “শিবের রাত্রি” -“শিবরাত্রি”, 'যোগ' 

শক্তি দ্বার এই অর্থ অবগত হওয়া যায়, ইহ1 “রূটি। শক্তি দ্বার! মাঘকৃষ্ণচতুর্দপীরূপ 

কালবিশেষে নিয়ামিত হইয়া থাকে (পতত্র শিবস্ত রাত্রিরিতি তৎপুরুষ সমাসেন 

ফোগেন বর্তমানশব্দো রূঢা। মাঘকৃষ্ণচতুর্দশীরূপে কালবিশেষে 'নয়মাতে |৮- 

কালমাধব )। মাধবাঁচ্ধ্য স্বপ্রণীত কালমাধব নামক গ্রন্থে বু বিচারপূর্ব্বক 

পরিণেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “শিবরাত্রি” শব্দ যোগরূঢ়, শিবের প্রিয়। রাত্রি যে 

ব্রতে অঙ্গরূপে বিহিত হয়, সেই ব্রত "শিবরাত্রি এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। 

(“শিবন্ত প্রিয়া রাৰিরধশ্মন্ ব্রতেইঙ্গত্বেন বিহিতা, তদ্ব্রতং শিবরাত্র্যাখান। 

তক্মাৎ নিমগ্থা-ন্তায়েনাত্র যোগরূঢ়ঃ শিবরাত্রিশবঃ 1” কালমাধব )। 

শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংস! ৷ 

শিবর।ত্রি-ব্রতের পুরাণাদি শাস্ত্রে অতাস্ত প্রশংসা আছে। স্কন্দপুরাণে উক্ত 

হইয়াছে, 'পর হইতে পরতর থাকিতে পারে না, শিবরাত্রি পরাৎপর, যে জীব 



শিবরাত্রি ও শিবপুজ!। ৫৩৯. 

এই শিবরাত্রিতে ত্রিভূবনেশ্বর রুদ্রদেবকে ভক্তিপুর্বক পুঁজ! করে না, সে নিশ্চয় 
সর জন্ম পরিভ্রমণ করে” (*পরাৎপরতরং নাস্তি, শিবরাত্রি পরাৎপরম্। ন 

পুজয়তি ভক্কোশং রুদ্রং ত্রিভুবনেশ্বম্। জন্তজ্ম সহত্রেযু, ভ্রমতে নাত্র 
সংশয়ঃ 0৮--স্কন্দপুরাণ )। সাগর যদ গু্ক হয়, ঠিমালয় দি ক্ষয়গ্রগু হয়, 

মেরু-মন্দরাদি পর্বত যদ্দি বিচলিত হয় (অর্থৎ সাগরের শু হওয়া সম্ভব হইতে: 

পারে, হিমগিরির ক্ষয়ও সম্ভব হইতে পারে, মেরু প্রভৃতির বিচলিত হওয়াও 

সম্ভব হইতে পারে ) কিন্তু নিশ্চল শিবব্রত কদ[চিৎ নচলিত হয় ন। ("সাগরে যদি 

শুয্যেত, ক্ষীয়তে হিমবানপি। মেরমন্দর শৈলাশ্চ শ্রীশৈলো নিন্ধ্য এবচ। 

চলস্তেতে কদাচিট্বৈ নিশ্চলং হি শিবব্রতম্1:৮ স্কন্দপুরণ)। শিণচতুর্দশীতে 

শিবের পুজা করিয়া, যে জাগিয়! থাকে, তাাকে আর মাতার স্তম্তপান ক'রতে 

হয় না (“শিবং পুজযিত্বা যে! জাগস্তি চ চতুদ্দিশীম্। মাতুঃ পয়োধররসং ন শিবেৎ 
স কদাচন ॥৮স্কন্দপুবাণ)। যিনি মুমুক্ষু--অতএব ধাহার অন্ত কোন কামনা 

নাই, শিবরাত্রি ব্রত করিলে তিনি তাহার ঈপ্সিত মোক্ষলাভ করেন, যিনি 

কোনরূপ কামনাপূর্ধবক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারও এতদযার! কামনা 

চরিতার্থ হইয়৷ থাকে । শিবরাত্রি ব্রত সর্বপাপের প্রণাশক, ইহা আচগুাল 

মনুষ্ের ভূক্তি ও মুক্তির প্রদায়ক, এই ব্রতে মকলেরই আঁধকার আছে, বৈষব, 

শান্ত, গাণপতা, সৌর সকলেরই এই ব্রত কর্তব্য । যিনি শিবরাত্রি-ব্রত- 

বহিমুখ--1যনি এই ব্রত করেন না, তি'ন অন্ত দেবতার পু করিয়া! কোন ফল 

পান না (পশিববাত্রি ব্রতং নাম সর্বপাপগ্রণাশনম্। আ০গালমনুষাণাং 

ভুক্তিমুক্তি প্রায় কম্ ॥৮--ঈশানসংহিতা । ণসৌরো বা বৈষবে। বান্তে। দেবতা- 

স্তরপূ্জকঃ। ন পুজাফলমাপ্জোতি শিবরাত্রি-বঙিমুধিঃ ॥৮_ নুসিংপরিচর্ধা। ও 

পঞ্পপুরাণ )। | 

শিবরাত্রি ব্রতের এইরূপ প্রশংস! শুনিয়া, তোমার কি কিছু জিজ্ঞাপা 

হইতেছে, রমা ? 

. জিজ্ঞান্গু-__অনেক কথাই জানিবার ইচ্ছ! হইতেছে দাদ। | 

বন্ত।_-কি, কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা ধল। 

জিজ্ঞান্তথ-_€শিব? ও রাত্রি” এই শবদদ্ধয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, 
তাহ। শুনি 'শিবরান্তি ব্রতের এইরূপ প্রশংসাতে যে বিন্দুম ত্র অতিশয়োক্তি 

নাই আমার তাহ! বোধ হইয়াছে, যে শিন বিশ্বের ঈশ্বর, যে শিব সর্বকার্ধ্যের 

পরম কারণ, যে. শিবই যথার্থ মাতা-পিতা, যে শিবই_সর্ব্বভাবময়ত যে প্রেমময়, 



৫৪5 উতসব। 

শিবের প্রেমকণ!| পাইয়া জগৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রেমবিশিষ্ঠ চ্ইয়াছে, এককথায় 

ধযিনিই জগতের সব, তাহাকে পুজা করিলে, তাহাকে যথার্থভাবে ভক্তি 
করিলে, তাহার প্রপন্ন হইলে, নিয়ত তীহার ধ্যান করিলে, এমন কি 

আছে, যাহ! মানুষ পাইতে পারে না? আর রাত্রি বা শিবা, ভুবনেশ্ববী--. 

তাহার ম্বরূপের যে আভাস পাইয়/ছি, রাত্রিস্ক্তে তাহার যে রূপ প্রদর্শিত 

হইয়াছে, তাহা! হইতে আমারও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমি নির্ভর 
হইয়াছি, আমার এখন মনে হইতেছে, মা যেন তাহার সকল সন্তানকে 

সর্বদ। কোলে করিয়া আছেন, ম! যেন আমার সকল দিকে সর্বদা বিরাজ 

করিতেছেন, আমি যেন মা'র করুণাপুর্ণ সহাসব্দন সর্বদা দেখিতে পাইতেছি, 

যেঙ্গিকে তাকাই, সেদ্দিকেই যেন আমার পরম করুণাময়ী, সর্বছুঃখনিবারিণী 
মাকে আমি দেখিতে পাই। আহা, এ মাকে পূজা না করিয়া, এ মাকে 
নিয়ত ধ্যান ন। করিয়া, এ মায়ের চরণে প্রপন্ন না হইয়। থাক যায় কি? 

বন্তা--তোমার কথা যথার্থ, এখন এঁশবরা্রি” ব্রতের প্রশংসা শুনিয়া 
তোমার যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাস! হইয়াছে, তাহ! বল। 

জিজ্ঞাম্ব_-আমার জানিবার ইচ্ছ। হইয়াছে, “শিবের রাত্রি "শিবরাত্রি, 

অথবা “শিবপ্রিয়। রাত্রি” “শিবরাত্রি, শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ হইতেকি 

নিমিত্ত তাহা! মাঁঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণ চতুদ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষের বাঁচক 

হয়, মাঘ-ফান্তন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে উপবাস, জাগরণ ও শিবপুজন 
করিলে কি জন্য সর্বকামনা চরিতার্থ হয়, কি জন্য মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন। 

শুনিয়াছি, না জানিয়! উক্ত শিবচতুদ্দিশীতে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ ও উপবাস 

করিয়াছিল বলিয়!, এক ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছিল, গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইহা 

শুনিয়া প্রবল জিজ্ঞ।স৷ হইয়াছে, উক্ত তিথির এতাদৃশ মাহাআ্্য হইবার কারণ 

কি? মাঘ-ফান্তন মাসের কুষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথর রাত্রি শিবের বিশেষতঃ 

প্রিয় হইবার কারণ কি? শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদশনার্থ আপনি খণ্বেদ ও 

সানবিধান. ব্রাঙ্গণ হইতে “রাত্রি শব্দের যে অর্থ জানাইলেন, শিবপ্রিয়৷ রাত্রি - 

'শিবর।ত্রি এই স্থলে তদর্থে 'রাত্রি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া আমি 

বুঝিতে পারি নাই; “শিবপ্রিয়া রাত্রিঃ-“শিবরাত্রি” এখানে সাধারণের 

পরিচিত “রাত্রি+ শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইয়াছে, এখানে 

“'রাত্র” শব্ধ চিংশক্তির, সর্বাধারভূত| শিব! ব| ভূবনেশ্বরীর বাচকরূপে ব্যবহ্ৃত্ত 
হইয়াছে কি? রাত্রিহ্ক্ের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রাত্রিত বছিতে বাহক 



শিবরাত্রি ও শিবপুজা.৷ ৫৪১ 

বুঝিয়াছিলাম, “শিবপ্রিয়া' রাত্রি -“শিবরাত্রি' এখানে তদর্থে পরাত্রি শবের 

ব্যবহার হয় নাই, আমার ইহাই মনে হইয়াছে। রান্রিসৃক্তে রাত্রিদেবীর যে রূপ 
বর্ণিত হইয়াছে, সে রূপ কত মনোহর, কত আশা প্রদ, সে রূপের ধ্যান করিলে, 
মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সব ভুলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, 

তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শিবপ্রিয়। রাত্রি-শিবরাত্রি, “রাজি” 

শবষের এই অর্থ আমার পরমকরুণাময়ী সংসারার্ণবতারিণী, অগ্রিবর্ণা 

ছর্গীদেবীকে মনে পড়াইয়া দেয় না, মার শাস্তময়ী অভয়। মুর্তি হৃদয়ে প্রতিফলিত 

করে না। আরম স্বল্পমতি, আমাকে বুঝাইয়া দিন, থণ্বেদ যে রাত্রিকে 

সর্বভৃতনিবেশনী বলিয়াছেন, বিশ্বজননী বলিয়াছেন, মঙ্গলমগ্নী বলিয়াছেন, 

ধীহাকে একমাত্র শরণা। বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার ভয়নিবারণী বলিয়! বুঝাইয়াছেন, 
বাহার শরণাগত হইলে, অপরাধের আলয়ও নিষ্পাপ হয়, মুক্তি পায় এই কথ। 
বলিয়াছেন, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি” _ 'শিবরাত্রি' শিবরাত্রির এইবপ অর্থ শুনিয়া আমি 
যে, আমার সে মাকে দেখিতে পাইতেছি না।' রাত্রিসক্তে বর্ণিত মার রূগ 

আমারও মৃত্যুভয় কমাইয় ছিল, কিন্তু এ রান্র্ির রূপ পরিচিত অন্ধকারময়ী রজনীর 

ভীষণ রূপই নয়ন সমক্ষে ধরিতেছে । “শিবরাত্রি” যদি সাধারণের পরিচিতা৷ রাত্রি 

হন, তাহ! হইলে আপনি বেদ হইতে রাত্রির সেই পরম কমনীয় পাপ দেখাইবার 

জন্য এত পরিশ্রম করিলেন কেন? পুনর্জন্মতীকুদিগকে সামবিধান ব্রাহ্মণ যে 

রাত্রিদেবীর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, সে রাত্রি কি সাধারণতঃ পরিচিত 

রাত্রিঃ সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি কি, জন্মনিরোধ করিতে পারেন ? 

ভক্তকে দেখ! দিতে পারেন, কথা বলিতে পারেন ? 

বক্তা__রাত্রিস্থক্ের পরিশিষ্টে রাত্রির যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণভাবে 
তাহ! অবগত হইলে, উপল হয়, রাত্রিকে নবসংখ্যক নবতি (৯১৮৯৭) 

আবরক অন্থুর বা রাক্ষসযুক্তাও বল! হইয়াছে (প্যে তেরাত্রী নৃচক্ষসো 
যুক্তাসো নবতিন'ব ।”_রাত্রিস্ক্ত পরিশিষ্ট )। ইন্দ্র দূধীচ মুনির অস্থিনির্ম্িত 

অস্ত্র দ্বারা বৃত্রান্থরকে- নবসংখ্যক নবতি €(৯৯৮৯* )আবরক. অস্থরদিগকে 

ধিনাশ করিয়াছিলেন, খখ্েদ ও সামবেদে ইহা উক্ত হইয়াছে (দুর্ণা ও 

দু্গর্চনতত্বে আমি ইহা জানাইয়াছি )| রাত্রিস্থক্তের পরিশিষ্টেও রাত্রিদেবীকে 

নবসংখ্যক নবতি ন্রভক্ষক, জীবের জ্ঞানাবরক রাক্ষস বা জস্থুরযুক্তা বলা 

হইয়াছে। যে রাত্রস্ক্তে রাত্রিদেবীকে জীবের একমাত্র শরণ্য! বলা হইয়াছে, 

সর্বহর্গতিনাশিনী ছুর্গা বল! হইয়াছে, মহাকারণ্যময়ী চিন্ময়ী, ভীমভবার্ণবতারিণী 



৫৪২ উত্সব । 

বলা হইয়াছে, সেই রাত্রিকেই নবগংখ্যক নব রাক্ষসধুক্কাও বলা হষ্টয়াছে। 
যড়বিংশব্রাঙ্ষণ পাঠ করিলে, অবগত হওয়৷ যায়, রাত্রতে অন্রদ্গের 

গ্রবলতা হইয়। থাকে, রাত্রি অজ্ঞ(নান্ধকারের--আবরণাত্মিক শক্তির 

বাচক *। মহানিশান্বিতা মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে শিবরাত্র ব্রত 

করিবে (“মহা নিশা দ্বিতায়াং তু তত্র কুর্ধ্যাদিদং ব্রত্ম' ), পুরাণে এই কথা! আছে। 

যথোক্ত কৃষ্ণচতুর্দণীর রাত্রিতে এই ব্রত কর্তব্য কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিস্ত 
্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, রাবিতে (বিশেষতঃ রুষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর রাত্রিতে) 
ভূত ( পিশাচাদি )-সকল, দেবীগণ,. এবং শুলভূৎ শঙ্কর, ইহার! বিচরণ করেন, 

অতএব চতুর্দশী থ।কিতে রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত কর্তব্য : পনিশি ভ্রমস্তি ভূতানি 

শক্তয়ঃ শুলভূদ্যতঃ। অতন্তস্তাং চতুরদপ্তাং সত্যাং তৎপুজনং ভবেৎ।”- স্বন্দপুরাণ) । 
শঙ্কর স্বয়ংই বলিয়াছেন, কফিতে আমি মাঘ মাসের কৃষণ! চতুদ্দিশীর রাত্রিতে 
ভূপৃষ্ঠে গমন করিব, দিবমে যাইব না (প্মাঘমানত্ত কুষ্ঠায়াং চতুর্দশ্যাং স্রেশ্বর | 
অহং যাস্য।মি তূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ ॥"_-নাগরখণ্ড, স্বন্দপুরাণ )। এই 

তিথির রাত্রতে এক বৎসরের সঞ্চিত পাপ সমুহের বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্কাবর, 

জঙ্গম সমস্ত লিঙ্গে আমি সংক্রমণ করি, জঙ্গম-স্থাবর অখিল লিঙ্গে আমার 

শর্ষির আবেশ হইয়। থাকে। অতএব মানব এই রাত্রিতে আমার পুঙ্গা 

করিবে, চতুর্িশীরা'ত্রতে ষে মানব আমার পুজা করিবে সে নিশ্চয় নিষ্পাপ 

হইবে (প্লিঙ্গেযু চ সমন্তেধু চলেযুস্থাবরেধু ট। মংক্রমিষ্যাম)সন্দিদ্ধ' বর্ষপাপ- 
বিশ্ুদ্ধয়ে। তম্মাদ্রাত্রৌ হি মে পৃজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। মান্ত্ররেতৈঃ 
স্ুরশ্রেষ্ঠ বিপাপমা স ভবিষ্যুতি ॥-_-মাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ )। 

কি নিমিত্ত মাঘ-ফান্তনের কৃষ্ণা চতুর্দশী রাত্রিতে শিবপুজ1! করিলে, 

বিশেষ ফল লাভ হয়, স্কন্দপুরাণ হইতে তোমাকে তাহ! শুনাইলাম। রাত্রতে 

ভূতাদির আবির্ভাব হয়, রাতি অন্গুরদিগের প্রবল হইবার সময়, বেদেও যে, এই 
কথাআছে, তাহাও তুমি শ্রবণ করিলে। এখন তোমার কি জিজ্ঞাস হইতেছে, 
তাহ! বল। | - | 

(জজ্ঞানু-_স্কনপুরাণের এই কথ! শুনিয়া, শান্ত্র-শ্রদ্ধাবানের, অতএব 

ভাগ্যবানের শিবরাব্ধি ব্রত কেন মাঘ-ফাস্তনের কৃষণ চতুর্দশীর রাত্রিতে করিতে 
ভয় এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই। | 

ক ”%* * * যন্দিবা দেবানহ্থজত তদ্দেবানাং দেবত্বং যদনুর্য্যং তদন্রাণা- 

মন্ুরত্বং *% * *1৮- ড় বিংশব্রাঙ্মণ। 



শিবরাত্রি ও শিবপৃজা। ৫৪৩ 

বক্তা! তোমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাস! নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা বল। 

জিজ্ঞান্থ--আমি ত কিছুই জানিন!, আমি আর কি বলিব। তবে আমার 

জিজ্ঞাসা যে, ইহা শুনিয়াও পুর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই, তাহা শ্বীক1র করিতেই 

হইবে। অল্পমতিকে বুঝাইতে হইলে, উপদেষ্টার বেশী শ্রম হইয়া থাকে । 

বন্তা--যাবং তোমার সংশয় বিদূরিত না হইবে, তাবৎ তুমি জিজ্ঞাসা করিতে 

সন্কুচিত হইও না, আমি যথাশক্তি তোমার সংশয় দুর করিবার চেষ্টা করিব। তুমি 
ধে শিবের তৰজিজ্ঞান্ হয়াছ, যথার্থভাবে যে শিবের পৃজ! করিতে আভলাধিণী 

হইয়াছ, তিনিই সকলের সংশয় দুর করেন, তিনি ভিন্ন আর কে, অজ্ঞানান্ধকণরকে 

অপসারিত করিতে পারেন রমা! আমাদের তিনি ছাড়া আর কে আছেন? 
বুঝিতে না পারিলে, তাহাকে ডািবে, স্তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "আমার 
সংশয় ছেদন করে দেও” ব'লে, সরল হৃদয়ে তাহার কাছে প্রার্থনা করিবে। 

তোমার কোন্ বিষ/য়র সংশয় এখনও নিরস্ত হয় নাই, তাহা বল। 
ডিজ্ঞান্ত__ক'লতে মাঘ-ফাল্তুনের রুষ্ণা চতুর্দণীর রাত্রিতে শিব, পৃথিবীতে 

বিচরণ করন, এ »ময়ে স্তাবর-গুমম সর্বলিঙ্গে শিবের আবেশ হয়, রাত্র নব- 

সংখ্যক নর্ঠ (৯১৯৯০ ) অন্ুরযুক্তা, এই সকল কথার আশয় কি? শিবরাত্রতে 

উপবাস ও জাগরণের এত প্রভাব হইয়াছে কেন, “রা ত্র” তাহ! হইলে, বস্তবতঃ 

কোন্ পদার্থ? আমার এই সকল প্রশ্নের এখনও সমীচীন সমাধান হয় নাই। 
“ব্রত কোন্ পদার্থ, আমার তাহ! জানিতে ইচ্ছ৷ হইয়াছে। 

বক্ত।-_-এই সকল প্রশ্ত্রের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, কাল এবং কালের 

অবয়ব ক্ষণ, মুহূর্ত, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বংসর এই সকলের তত্ব জানিতে হুইবে। 
শুভ, অশ্ডভ যে কোন কন্ম হোক্, তাহাতে যে, কালের কর্তৃত্ব আছে, তাহাতে 

সন্দেহ নাই । জ্যোতিষ শান্ত্রকে বেদের নয়ন বল! হইয়াছে । জ্যোতিষ গণিত” ও 

“ফলিত” ভেবে দ্বিবিধ । ফলিত জ্যোতিষের সম্মান, এখন খুব কমিয়াছে, আধুনিক 

বৈজ্ঞানিক দিগের দৃষ্টিতে স্থৃল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগম্য পদার্থ সকল অমতরূপেই 
পতিত হইয়। থাকে । ফলিত জ্যোতিষ বস্তঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সারতম প্রসব । 

ক্ষণ ও ততত্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞাননিধি, 

যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথার মূল্য কত, তদবধারণের শক্তি 

আমাদের আছে কি ? অবনতির দিন যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ অনেক বিষয়ই 

ভাঙ্গিতে পরে, কিন্তু একটা বিষয়ও গড়িতে পারে না। বিশুদ্ধ ফলিত জ্যোত্ষি 

যোগেরই স্কুলরূপ। গণিতজ্যোতিষের ধাহার! ফলবিজ্ঞান জানেন না, জানিবার 
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চেষ্টা করেন না, তাহাদের গণিতের জ্ঞান নিশ্ষল। .যে কোন বিজ্ঞান হোক্, 

তাহার ফলবিজ্ঞানের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন না, তাহার বিজ্ঞানাম্ুশীলন 

অনর্থক, সন্দেহ নাই। পুজ্যপাদ ভূগুদেব যোগ ও জ্যোতিষের অপূর্ব্ব সম্মিলন 
দেখাইবার জন্ত এই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতগগনে সমুজ্জল নক্ষত্রের গায় 

দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কে তাহার যথার্থভাবে অনুসন্ধান করেন? 

জ্যোতিষই বস্ততং বেদের নয়ন। যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচন! করিব । 

কালতত্ব অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কি জন্ত মাঘ-ফান্তনের কৃষ্ণা 

চতুদ্ুশীর রাত্রি শিবপ্রিয় হইয়াছেন, তাহ! হইলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, কি জন্য 

উক্ত চতুর্দশীর রাত্রিতে শিবপুঞ্জ! করিলে, বিশেষ ফল প্রাপ্টি হয়, তাহ! হইলে, 

“রাত্রি' বস্ততঃ কোন্ পদার্থ, এবং বেদের, শাস্ত্রের, ও বেদশান্ত্রজ্ঞত খষি এবং 

আচার্যদ্িগের, জীবের প্রতি কিরূপ কুপা* তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহ! অনুভব 

হইবে, তাহ! হইলে, “অহে। বেদ” | “অহো! বেদ" ! “অহো। শান্তর ! 'অহো৷ শান্তর ! 

“অহ! গুরে।'! “অহেো। গুরো 1 অবশভাবে তোমার মুখ হইতে এই সকল 

কথ। উচ্চারিত হইবে । কাল কোন্ পদার্থ, ক্ষণ, মুহুর্ত, দিবস, তিথি, পক্ষ, 

অয়ন, সম্বংসর এই সকল শব্দের অর্থ কি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, সাবধান 

হুইয়! শ্রবণ কর। 

এ. বক ক সযে ্ 

সত সপ ০:০৯ 

৮) 

সপ ১ তু 
হরি স্ক এ এ এর 

ভাত ১. জাকাত 
রঙ সস বু 

২০৩৯৪, তি ও শী প্পাসপসপী শপ । ৩১ 
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স্বৃত্যু ৷ 
ূ (পূর্বানুবুত্তি) ৰ ৃ 

যতদিন নশ্বর দেহের সহিত জীবাত্মার মিলন থাকে, ততদিন জী বদেহ রক্ষিত 
ও বদ্ধিত হয় এবং জগতে জীবিত থাকিয়! কাধ্য-ক্রে-। "জীব খই ৫দহ হক 
'অস্তর্হথত হইয়! দেহ|স্তরে গমন করিলে, ইহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা মৃত্যু ঘটিল --এই 

রূপ কথিত হয়। জীবাত্বার কখনও রিম।শ' হয়না, কর্ম্মবন্ধন হেতু: জীন চন্য 
দেহে প্রবিষ্ট হয় মাত্র । 

জীবঃ সংক্রমতেহন্থাত্র কর্মবন্ধ 'নিবন্ধনঃ 
'€ মহাভাদ্বত্₹-বনপর্ব ২০৯। ২৪ ) 

অর্থাৎ কর্মনিমেত নব অন্থদেহে গমন করে |, 

পঞ্চেক্রিয় সমাধুক্তঃ সকলৈবি বুধৈঃ সহ। 

প্রবিশেৎ স নবে দেহে গৃহে দ্ধে গৃহী যথা |. 2575. 

( গরুড় পুরাণ--উত্তর খও্--তৃতীয়'অধ)ায় ),. 

গৃহ দগ্ধ হইলে গৃহী- যেমন গৃহাস্তরে প্রবেশ করে, তঙ্গপ জীবও পঞ্চকর্সেজির 
যুক্ত ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় যুক্ত হুইয়া' নৃতন দেছে প্রবেশ করেন। 

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। অপর নূতন বন্ত্র গ্রহণ করে, সেইকপ 

আত্ম. জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্ঠ নৃতন দেহ.ধারণ করেন। 

দেহিনোহস্মিন যথ! দেহে কৌমারং-যৌবনং জর1।- 
তথ! দেহান্তর:প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন.মুহাতি ॥.২/১৩ গীতা 1:... 

আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্তনে কোৌমার, কৌমারের, 

পরিবর্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্তনে বার্দর্যু অবস্থ! উপস্থিত হইয়। থাকে, 

মৃত্যুও মেইবূপ একটা স্বতন্ত্র অবস্থা :মাত্র। মৃত্যুতে কেবল এই.জেহেপ. 

পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ; কিন্ত আত্মার কিছুই হয় না) অতএব পগ্ডিভগঞ্ণ 

তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হয়েন না! । রি 

এই দেহের সহিত. আত্মার : সম্বন্ধের বিচ্ছেদই. ' মৃত্যু ।- জড়দেছ- ছব ভুবা 

ভীবাত্ম! চ্মচক্ষুর অগোচর বিবিধংপ্রকার, লুক্মদেহ ধারণ করিয়া: তহুপয়েঃগী 'চঙ্গ 

৬৯ 
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লোকে গমন করেন ও তথা নানাগ্রকার স্ুধ ৫ুঃখ ভোগ কারয়া। পুনরায় এই 

 কর্মভূমিতে কর্ম করবার জন্ত গ্রতাগত হইয়! প্রাণি দেহ ধারণ করেন। 

প্রমাণ--নম্মালে। কাৎ পুনরেত্যাহন্মৈ লোকায় কর্মনে। শ্রুতি। 

সুঙ্যলোক্ক | 

বৈদিক আর্ধ্য মৃহাপুরুষগণ যোগবলে এই পার্থিব রাজোর ন্যায় সুবিস্তীর্ণ অন্তরূপ 

আরও ছয়টা রাজোর বিষয় বিদিত ছিলেন। এ সকল রাজ্য অসীম, অনস্ত এবং 

এই রাজ্যের মত নানা প্রকার স্থানর জঙ্গম প্রাণিপুঞ্জ ও নদনদী পর্বতাদি দ্বারা 

বিচিত্রত। ইহাদের নাম ষথাঞ্রমে ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ) জন, তপঃ ও সত্য। এই 

সমস্ত লোক গুলই বৈদিক আধ্যজাতির পরলোক । এই লোকগুলি হুম হতে 

সক্তর ও ুঙ্গমতম উপাদানে রচিত। টার পরেও আর একটী রাজ্য আছে 
তাহার নাম লোকাতীত লোক, গুপাতীত লোক, চিতিধাম, আত্মধাম বা 

্দ্ধধাম। ইহাই গীতোক্ত পরমধাম। 
ন তপ্তানয়তে সুর্য ন শশাঙ্কে। ন পাবকঃ। 

যদগত্ব। ন নিবর্তন্তে তদ্ধ।ঙ পরমং মম ॥ 

গীতা ১৫৬ 

যেগিগণ যাহ! প্রাপ্ত হয়া পুনরায় সংসারে আবর্তন করেন না, সেই পদকে 

সুর্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারেনা; এবং তাহাই আমার পরম ধাম 

অর্থাৎ শ্বরপ। এই দিবা লোক প্রার্তর নামই মুক্তি। ইহাই ভীবের চরম 

অবস্থা ॥ যতদিন জীবের দিব্যজ্ঞান লাভ ন! হয়, ততদিন এই লোক প্রা 

ভয় না। 

আমাদের শাস্ত্রে ভূর্ভবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের কথাই অধিক শুনিতে পাওয়া 

যায়; ইহার কারণ এক্ট যে, সাধারণ মানবের এই তিন লোকের সহিতই সম্বন্ধ। 

তাহার! এই তিন লোকেই যাতায়াত করিয়! থাকে, ইহার উর্ধে গমন করিতে 

পারে না। ই 

ভূঃ ভূবঃ শ্বঃ প্রভৃতি লোকগুলি ভৌগলিক স্থান বিশে নহে। সমস্ত 

লোক একই স্থানে ওতঃপ্রে।ত ভাবে অন্ত ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে রচিত 

বলিয়। এক লোকের সত্ত। অপর লোকবাসী উপলব্ধি কারতে পারেনা । যেখানে 

ভুলেণেক, সেইখানেই ভূবলেশক, এবং সেইথানেই ম্বর্গলোক। বাধুমণ্ডলের 

মধ্যে আমর যাতায়াত করিতে যেমন কোনরূপ বাধা অনুভব করিনা, সেইরূপ 

আমর! বায়ু অপেক্ষ! বহুগুণে সুক্ষ ভুবলেক ও ন্বর্গলোকের মধ্যে থাকিলেও 
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পগেই সকল লোকের সহিত মামাদের সংঘর্ষ হয় না এবং আমদের স্কুল ইন্দ্রিয় 
সকল দ্বারা সেই সকল লোকের মস্তিত্ব অন্থুভব করিতে পারিনা । ভূবলেকের 
গ্রথমন্তরের পরম|ণু আমাদের ভূলেণকের অতি সুশ্ম ব্যোমের পরমাণু অপেক্ষা ও 

সক্স। যোগিগণ এখানে থাকিয়াই সুমা দৃষ্টি গ্রভাবে এ সকল লোক প্রতাক্ষ 

করিতে পারিতেন। এজন্ঠ আমরা পুরাণ শাস্ত্রে প্রমাণ পাট যে, যোগেগণ 

কথায় কথায় যমলোক কি ন্বর্গলোকে উপস্থিত হইতেন। বাস্তবিক একলোফ 

হইতে অপর লোকে যাইতে হইলে পথ হাটিয়া বা রেল কি জাহাজ ভাড়া করিয়া 

যাইতে হয় না। বিভিন্ন লোকের প্রত্যক্ষ আমাদের বিভিন্ন তনুভূতির উপর 

নির্ভর করে। স্থুল ভৌতিক দেহ হইতে অনুভূতি, গুটাইয়। জ্জিদেহের যে স্তরে 
যিনি ফেলিতে পারিবেন, তিনি লিঙ্গদেহের সেই স্তরের উপযোগী লোকে উপস্থস্ 

হইতে পারিবেন। অবশ্ পুরাণশাস্ত্রে অনেক স্থলে রাস্ত! হাটি একলোক হইতে 
অপর লোকে যাওয়ায় প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু তাহা রূপক বল্পনামাত্র । বিশেষ 

অবস্থাধীন বিশেধ কারণে এক লোকবাসীর সত্তা অপর লোকবাসী উপলব্ধ করতে 

সমর্থ হন। ভারত ঘুদ্ধের অবসানে ভগবান্ বেদব্যাস যোগবলে শোক বিধুর! ক।(মনী- 

গণতঃ ভূবপ্ণেকে ল্ইয়। তাহাদের আত্মীয়গণের নহিত সাগ্গাৎ করাইয়াছিজ্নে। 

সুঙ্গযদেহ। 
আমাদের জীওদেহ তিন প্রকার যথ।-_স্থুল, দ্ঙ্গি ও কারণ শরীর । 

স্থলং সুক্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্বৃতং। পঞ্চদশী ৭২২ 

হস্তপদ(দি সমন্বিত অন্নপানাদি দ্বার সংগঠিত পরিদৃশ্ঠমান শররই আমাদের 
স্ুল দেহ। জীবাত্মা মৃত্যু সময় এই স্থুল দেহ পরিত্যাগ করিলেও চিঙ্গ দেহ ও 
কারণ শরীর পরিত্যাগ করিতে পারেন না। জীবাত্মা এই ছই দেহ লইঙ্সাই 

ভুবলেকে গমন করেন। লিঙ্গ দেহ আমাদের স্থূল দেহ হইতে সুস্ম ) আমাদের 

স্থল দৃষ্টির গোচরীভূত নগ্চে, কিন্তু উহা! কারণ দেহ অপেক্ষা স্থল। এই লিঙ্গ 

শরীর অবস্থ। ভেদে আভিবাহিক, প্রেত দেচ, ভোগ দেহ, কাম দেহ প্রভৃতি নামে 

অভিহিত হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দর্শনে এই দেহ ত্রিতয়ের কথ! দেখিতে 
পাওয়। যায়। 
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বুদ্ধি-কর্শেন্রির-প্রাণ পঞ্চকৈ মনিসাধিয়া। 
শরীরং সপ্তদশভিঃ সুক্মং তল্লিঙ্গমুচাতে ॥ পঞ্চদশী ১1২৩ 



৫৪৮, উত্সব .. 

৮৯ পচ জবনেজ্জ্রিয, পঞ্চ রুম্মেক্িয়,, গঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সগুদশ অবয়বে 
সুক্ষ: শরীর. গঠিত,- ইহাই লিঙ্গ শরীর নামে কথিত,হয়। 'বেদাস্ত সারকার ও. 
এই -প্ঙ্গ- শরীরকে সপ্তদশ অবয়ব-দিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যথ|) 

'”. সুক্স শরীরাণি সগ্ুদশাবয়বানি লিঙ্গ শরীরাণি। অবয়বাপ্ত জ্ঞানেন্ত্রিয় পঞ্চকং, 

বুদ্ধিমনলী, .কর্েজিয় পঞ্চকং বায়ু পঞ্চকঞ্চেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয, পঞ্চ কর্পো- 

জয়, পঞ্চ গ্রাণ, মনও বুদ্ধি এই সপ্তুদশ-অবয়র বিশিষ্ট হৃক্ষম শরীরই প্ন্ি শরীর । 

-সাংখা কারিক। লিঙ্গ দেহের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথ! ;-_- 

« পপুর্বেবৎপরমসক্বৎনিয়তং মহদ!ল সুক্ষ পর্য্যস্তম্। 

মংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং ॥ 

(সাংখ্য কারিক! ৪০) 

হঃরুল্লারস্তে স্থষ্টিং কালে এর একটা পুরুষের নিমিত্ত এক একটা সুক্ষ শরীর 
উঃঠ/দিত্ হয়। তুম শরীর অব্যাহত, কুত্রাপি তাহার (রোধ হয় না। এমন 
ক্রি, তাহা, শিলা, মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে. তাহা নিয়ত বা সুচির 

কাথঙ্থা়ী__স্থাৎ, সৃষ্টির আদি হইতে মহাগ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। মহৎ 

হইতে. হুল, তেমাত্র পর্যন্ত অর্থাৎ মহৎ ( বুদ্ধি ) অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ 

তন্মাত্র (হুঙ্মতৃত ) ইহাদের সমষ্টিকে_হুক্ম শরীর বলে। স্থুল শরীরের সংযোগ 
ব্যতিরেকে সক্স-শরীর.:ভোগ জন্মাইতে পারে না.» . এই জন্ত ধর্্মাধর্ম-সহকারে 

একটা স্থুল দেহ পরিত্যাগ. করিয়৷ অপুর একটা: স্থল দেহ. গ্রহণ করে। মহাপগ্রলয়ে 
লিঙ্গাঃশুরীর্র লয় অর্থাৎ তিরোভাব হয় বুলিয়া ইহার, নাম ভরি শরীর । ই 

ছার! বুঝ/-য়াদ. থে, লিজ দেহও একটা হক্ম ভৌতিক শরীর। | স্থথ ছুঃখ, ন্মাধর্ম 

প্রভৃতি সমস্তই লিঙ্গ শরীরে থাকে। যখন্ মহা গ্রলয়ে এ এই রি শরীরের তিরোধান 

টয়, তখন কেবল কারণু পুরীর, বিগ্বমান.থাকে ,পুনরায়. পূরবী ষ্ট্ির প্রারস্তে 
জীরের, কর্ধাঙ্থযাদী নৃতন, (লিগ শরীরের আরির্ভাব, হয়। লিঙ্গ শরীরের গতি 
কিছুতেই, আটকায় না.) এমন কি উহা শিলাস্তর তেদ করিয়াও যাইতে পারে | 

উহাকে, নত! ঘ!তে ছেদন, কি অগ্নিতে ভস্ম করা যায় না।. স্থূল দেছের.মর্দনে 

উহা! আহত হয় নাই। : ৃ 

' ারাগাদো লাক, 10 সু) 
' লিঙ্গ শরীর স্থূল 'শরারের আঁশ্রয়গ্রহণ না করিলে ভোগ ৬ পারে না। 

এই ভন্ত লিঙ্গ শরীরকে সল শরীর গ্রহণ' করিতে তা লিগ শরীর স্থল দর্শার 
অন্য এবং হুল্দর্শী মহা পুরুষগণের দৃশ্ত । ' .. 1... ক্রমশঃ) 



অহং হারাইয়৷ ফেলা । 
তুমি, তুমি, তুমি,_সবই তুমি এই ভাবিতে ভাবিতে যখন আমি, আমি, 

আমি-_দেহে অহং বোধ, দেহই আমি এই বোধ হারাইয়া যায় তখন তোমার 

*তোগ়ার আম” সাধন পুর্ণ হয়। দেহে অহং বোধ করা_ ইহাই মূল অজ্ঞান। 

ইহ। হইতেই সমস্ত ছুঃখ, সমস্ত দৈন্ত, সমস্ত নীচতা, সমস্ত ক্ষুদ্রতা মানুষ কে 

ছঃগ সাগরে ডুবাইয়া রাখে। 
হুর্গ! দুর্গা জপ করিয়া ব! রাম রাম জপ করিয়া, বা কষ কষ জপিয়। যাহার 

দেহে অহং হারাইয়! যায়, অথবা ধ্যান করিয়া বা বিচার করিয়!, যাহার দেহাত্ব 

বোধ ছাড়িয়া! যায় তিনিই ন্ুখী, তিনিই সিদ্ধ সাধক, তিনিই শ্বরূপ বিশ্রাস্তি 

লাভ করেন। 

দেহে আত্মবোধ, দেহটাই আমি মনে করা, দেহে অহং বোধ করা--এট। 
নিকৃষ্ট অহংকার_ এইটাই সকল দুঃখের জনক্। অহংকে প্রসারিত করিয়!__ 

বিশ্বের সকল বস্তই আমি ভাবন! কর1--এই অহং উৎকৃষ্ট অহং। ইহা সংসার 

মুক্তি আনিয়! দেয়। অথবা অহংকে--আমিকে স্বরূপে জানিয়-- আমি সকল 

বস্তু হইতে ভিন্ন -আমি গ্রকৃতি-হইতে ভিন্ন আত্মা--এই ভাবন। করাও উৎকষ্ট 

অহুং প্রাপ্ত হওয়।--ইহাও জনন মরণ হইতে মুক্তি আনিয়া দেয়। 

শাস্ত্র এই ত্রিবিধ অহং এর কথ! বলিতেছেন। দুইটি উৎকৃষ্ট অহং__ 

মোক্ষগ্রাদ আমি, তৃতীয়টি সর্বহূঃখ প্রদ অহং, নিকৃষ্ট অহং--সংসারী জঘন্ 

আমি। শাস্ত্রের করা পরে বলা যাইবে এখন দেহে অহং__দেহই আমি- এই 

অহং হারাইবার কথ! আলোচন। করা যাউৰক । 

_ তুমি, তুমি, তুমি_-সবই তুমি অভ্যাঁস করিতে পারিলে দেহে-বদ্ধ আমিকে 

উদ্ধার করা যায়-_.“উদ্ধরেদা ্নাত্মানং বুঝিতে পারা যায়, তুমি আমির 

সম্বন্ধ বুঝা যায়, স্বরূপ চাত আমিকে স্বরূপভূত আমি দেখাইয়া দেওয়! যায়--ইহাই 

উৎকৃষ্ট সাধন. 
কিরূপে ইভা হইবে- দেখিতে চেষ্টা করি এস। ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর 

আছেন, ভিতয়ে বাহিরে চৈতগ্থা আছেন--চৈতন্ত না খাকিলে-_বিশ্বের মূলে 

অধিষ্ঠান চৈতন্য ন| থাকিলে, জড়ের অন্থভব কর্তা ন! থাকিলে, জড়ের অস্তিত্ব 



৫৫০ উত্সব । 

পর্যান্ত থাকেনা । আমার অনুভবে যাহা! নাই তাহার অস্তিত্ব যেমন আমার 

মধ্যে নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের অনুভবে যাহা, নাই তাহার অস্তিত্বও কোথাও নাই। 

আমি অজ্ঞানে খণ্ড চৈতন্ত সাজিয়া আছি আর ঈশ্বর জ্ঞানে পূর্ণ চৈতন্ট। পূর্ণ 
চৈতন্ঠের উপরে, পুর্ণ চৈতন্ত অবলম্বন করিয়া! বিশ্ব ভাসয়াছে। ভিতরে বাহিরে 

যাহ! ভামিয়াছে তাহা চৈতন্ত লইয়াই ভাসিয়াছে। কাজেই বাহিরে তুমি 
বিশ্বরূপ আর ভিতরে তুমি বিশ্বের অনুভব কর্তী।। পুর্ণ চৈতন্তই দুর্গা, কালী, 
শিব, রাম বা কৃঞ্চ। বাহিরে বিশ্বের প্রতি বসত, সাজিয়। রাম আর ভিতরে 

অনুভন কর্ত। রাম। বড় সাধক অনুভব করিয়। যখন বলেন "সব মেরে রাম” 

তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন-ভিতরে সবের অনুভব কর্তীও রাম। আবার 

রাম কখন সীতা ছাড়য়৷ থাকেন না। শক্তিমান যখন ধর! দেন তখন শক্তি 
লইয়! ধর। দেন | কুর্ধ্য যেমন দীধিতি ছাড়িয়া থাকেননা, চন্দ্র যেমন চন্দ্রিক! 

ছাড়িয়৷ থাকেননা রাম ও সেইরূপ সীত! ছাড়িয়া থাকেন না। গোস্বামী 
তুলসী দাম এই বুঝিয়াই লিখিয়াছেন -_ 

জড়-চেতন জগ জীব জে, সকল রামময় জানি। 

লন্দে মবকে পদ কমল, সদ! জোরি যুগপাণি॥ 
আকর চার্র লাখ চৌরাশী, জাত জীব নভ জল থল বাসী । 

মিয়া রামময় সব জগজা.ন, করে? প্রণাম জোরি ঘুগপাণি ॥ 

জড় চেতন, জগতে যত জীব আছে সমস্তই রাম ময় জানিয়া, সর্বদা 

জোড়হাতে সকলের পদ কমলে প্রণাম করি। সবাই শুধু রামময় নয়-_ 
সীতার।মময়। তাই বলিতেছেন জরাধুজ, অগুজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ-- জীবের 

এই চারিখ'ন, চতুর জশীতি লক্ষ যোনি, আকাশ, জল, স্থল বাসী সমস্ত জীব_. 

জাত-_-সকল জগৎ শীতারাম ময় জানিয়া আম জোড়হস্তে সকলকেই প্রণাম 

করিতেছি। 

আমার বড় ছুঃখ রহিয়া গেল আরম দেহে অহং ছাড়িতে পারিলাম ন!। 

আমি করি, আমি থাই, 'আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চলি, আমি ফিরি, এই 

দেহ লইয়া আমি অহং অহং করিলাম-__অন্ঠের সুখ হুঃখ চলাফিরা দেখিয়া 

আমি চণিতেছি ফিরিতেছি আমি সুখী ছুঃখী এ বোধ আমার আসিলন1। 
আমার উপায় কি হইবে? | 

উপায় আছে। বিশ্বাস ফি রাখ যে আমার হৃদয়ে সীতারাম আছেন? 

শ্ীহনুমান যেমন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের সীতারাম সকলকে দেখাইয়া! ছিলেন-_- 
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তুমি ইহ! দেখাইতে পারন! সত্য কিন্তু বিশ্বাসত রাখ এ্ররূপ সকলের হৃদয়ে 
সীতারম আছেন। এইটি যদি সর্বদা স্মরণ রাখিতে পার তবে তোমারও হয়। 
তুমি যদি বলিতে গার আমি সীতারামে৭ দাস--প্বাসোহ্হং* ইহাতেও তোমার 
হয়। শ্রীহনুম।নের মত দাসোইহং ইহার বল কত তাহ! কি দেখিবে? 

এই সীতারা'মই কিন্তু “সত্য পরং* ইছাই পরমসত্য। এই পরম 'সত্যই 
নিজ মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহ্ক নিরস্ত করিয়া বিরাজ করেন। এই সীতারাম 

হইতেই মায়ার এই বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হষ্টতেছে। সৎ বস্তুতে তাভাদের 

অন্বয় অসৎ হইতে তিনি ব্যতিরিক্ত। সীতা জড়িও রামই, দীধিতি জড়িত 

হুর ন্যায়, চন্ত্রিক জড়িত চন্দ্রের স্তায়-_-এই সীতারামই সর্বজ্ঞ, ইনি 

আপনিই শেভ! পাইতেছেন, ইনিই স্থ্টিকর্ত। ব্রঙ্গাকে বেদ ন| পড়াইয়াই তাহার 

হৃদয়ে বেদ প্রকট করিয়! দিয়াছেন। মরীচিকাতে যেমন জল ভ্রম হয়, শুক্তিতে 

যেমন রঙ্গত ভুম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয় তেমনি এই সীতারামে, এই 

গায়ত্রী জড়িত ব্রদ্দে জগত বোধ হইয়| অসত্য জগৎও সত্যরূপে প্রতীয়মান 

হইতেছে _-বলিতেছি সমস্ত মায়িক দেহের দেহী এই সীতারাম-_এইটি স্মরণ 
রাখিতে পারিলেই হয়। এইটি ম্মরণ রাখিয়া সীতার।মময় সব জগ জানি যদি 

যোড়হাতে য৷ দেখি তাহ।তেই সীতারাম স্মরয়। প্রণাম করিতে পারি--আমার 

আর কেহ নাই, আমর নিজের কিছু নাই ভাবিয়। নমঃনমঃ সর্বদা! করিতে পারি 

তবে মামার মত মুখেরও বুঝি গতি লাগে। 

আহা! দেখছ খোঞ্জি ভূবন দশচারী। 

কহ অস্ পুরুষ কহ! অস্ নারী ॥ 

চতুর্দশ ভূবন খুঁজিয়। আইস কোথায় এমন পুরুষ আর কোথায় এমন নারী 

পাইবে? আহা এগ সীতারাম তোমার হৃদয়ে, এই মীতারাম জড় চেতন সবার 
হৃদয়ে; এইটি আর মনে রাখিতে পারিবেন! ? করনা দৃঢ় অধাবসায়, করনা এই 

সাধনা । নিহ্য কর্মী কর ইহাকে জানাইয়া, কথা কও ইইাকে জানাইয়া, সমস্ত 

লৌঁকক কণ্ম কর বক্ষে ইঠাে শ্মরিয়া, একান্তে বৈদিক ভাবন! কর ইহ'কে, 

মনে রাখিয়'__-পারিবেন! ইহা করিতে ? এই মনোভিরাম পুরুষকে হৃদয়ে 

দেখিতে চক্ষুকে নিযুক্ত কর, ইানই যে তোমাকে নাম ধরিয়। ডাকেন ইহ! 

শুনিতে, স্তির ৫ইয়! শুনিতে কর্ণকে অপেক্ষা! করিতে বল-_ইহার.. অপেক্ষায় 

তোমার আনেনি সর্বদা থাকুক কর্টোনতরিয় দ্বারা যা পার--লোক হিতকর 
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কর্দ তীহারই জন্য কর-জ্ঞানেন্রির় লীতারামে বদ্ধ রাখিয়া_-কর্শেজ্রির়কে 

নীতারামের কম্মে ছাড়িয়! রাখ, তোমার সাধন! এই হউক-_এই সহঙ্গ উপায়ে 
তোমার গতি লাগিবে। পারিবে ইহ ? মরিতে হয় এই করিয়াই মর । তোমার 

যোগ্যতা না থাকিলেও সেই তোমার সব করিয়া দিবে, এই বিশ্বাসে জীবন ধারণ 
কর, সব হইবে। তোমার নিকৃষ্ট অহং দুর হইবে। 

সর্বদ! ভাবনা রাখিবে তোমার দেহের অণুতে পরমাণুতে সীতারাম, তোমার 

প্রাণে সীতারাম, তোমার মনে সীতারাম, তোমার বুদ্ধিতে সীতারাম, তোমার 
অহংএ সীতারাম, তোমার চক্ষুতে সীতারাম, তোমার কর্ণাদিতে সীতা রাম, 
তোমার হস্ত পদাদিতে সীতারাম, এই পৃথিবী রূপ দেহের দেহী সীতারাম, এই জল. 

দেহের দেহী সীতারাম, এই অগ্রি দেহের গ্েহী সীতারাম, এই বায়ু দেহের দেহী 

সীতারাম, এই আকাশ দেহের দেহী সীতারাম, এই তোমার দেহের দেহী 

সীতারাম. এই চন্দ্র দেহের দেশী-সীতারাম, এই ন্থর্য দেহের. দেহী সীতারাম-_- 

এইরূপ সর্ব দেচের দেগী এই সীতারাম__-করন। এই অভ্যাস -করন। নিতাকশ্ 

করিয়া সর্বদা এই অভ্যান-_দেখন! তুতু করতে তু ভয়! হয় কিনা? কর--হইবে। 
সমস) ওটার জিন 

অস্থর থাক] ছাড়িবে ? 
অনুর থাক! ভাল নয়__ছাড়িবে ইহা! ? অন্তু বলে প্রাণকে। প্রাণে ষাহার! 

রমণ করে তাহার! অন্থর। প্রাণ হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় । যাহার! প্রাণে রমণ করে 

তাহারাই ইন্ছ্রিয়ারাম, ইহ।রাই অন্ুর। দেখিতে আরাম পাই দেখি, শুনিতে 

ভাল লাগে শুনি-_শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় আবার কি? ইহাই অন্ুরের বুলি। আর 

বাহার! শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ধে দুতিমান হইতে চেষ্টা করেন তাহারা দেবতা 
হইতে চেষ্ট/ করেন। করিবে দ্বেবত। হইতে চেষ্ট। £ ছাড়িবে অন্থুরের কাধ্য ? 

নিজের ইচ্ছামত চল অন্থর থাকিয়! গেলে, শাস্ত্ীয় জ্ঞানে ও শাস্ত্রীয় কর্শে ও 
শাস্ত্রীয় সদাচাবে চল দেনতা হইতে চলিলে। শান্ত্রেই ঈশ্বরের ইচ্ছা! পাওয়। যায়। 

নিজের আন্ুরিক ইন্দ্িয়ারাম জনিত ইচ্ছ। ত্যাগ করিয়৷ ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলিতে 
চেষ্টা করাঈ দেবতা হইতে চেষ্টা করা । শাস্ত্রের আজ্ঞাকে নিজের ইচ্ছামত 
গড়ি! লওয়াও অনুরত্ব। শান্্রমত 'পন্তা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান লইয়া 

থাকাই অমরত্বের শুভ পথ-_ইন্জরিয়ারাম হওয়! ব্যর্থ জীবন-_মরণের পথ। ভগবান্ 
দেবতার সহায়--শন্থরের বিনাশক-অস্থরের যম): 



যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গ2 | ৯০৯ 

এব অংশেনাবতীর্ণস্তে পুত্রে। ভবিষ্যামি। স তে মদংশজঃ পুত্রঃ 
যোড়শবর্ষে মৃত্যুপদং যাতেতি। তচ্ছত্ব। শিলা দস্তদ্বচনং প্রতিকূলযিতু 

মশরু,বং স্তমেৰ শরণং গতস্তথাত্তবিত্যন্ুমেনে । অথ তস্য সর্ববজঞ্তঃ পুত্র! 

নন্দিনাম! ব্ভুব। স বাল এব পিতৃঃ সকাশাৎ ম্বস্য ভাবিমৃত্যু- 
পাশ বন্ধনং আতা তপসা তমেব কুদ্রমারাধয়ামাপ। অথ ষোড়শে বর্ষে 

সরস্তীরে লিঙ।চ্চনকালে মৃত্যুনা পাশৈরববধ্যমান স্তত্রৈবাবিভূ্তেন শিবেন 
মৃত্যুং বামপাদাগ্রেণ হব পাশাংশ্ছিত্বা স জরামৃত্যুবর্জিজিতঃ সানুচরঃ 
কৃত ইতি লৈঙ্গে প্রসিদ্ধম্। . 

লিজ পুরাণে আছে শিলাদ নাম কোন মুনি সর্বজ্ঞ পুত্র কামন৷ 

করিয়া -ভগবান্ রুদ্রকে তপস্থা দ্বার! প্রসন্ন করেন ৷ তাহার সুদীর্ঘ 

তপস্ঠায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান বরদান করিতে আসিয়। বলিলেন হে 

মুনে! আম! অপেক্ষা অন্য সর্বজ্ঞ সম্ভব নহে। অতএব আমিই 

ংশরূপে তোমার পুত্র হইয়! জন্মিব। কিন্তু আমার অংশজ তোমার 

সেই পুত্র ষোড়শ বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । তখন শিলাদ শিববাক্য 

অন্যথ| করিতে অসমর্থ হুইয়! তাহার শরণাগত হইলেন এবং তথাস্ত বলিয়া 
তাহাই মানিয়। লইলেন। কিছু দিন পরে তাহার নন্দি নামক সন্বিভ্ 

পুত্র জন্মিল। সেই বালক পুত্র পিতার নিকটে আপনার ভাবি মৃত্যু 

পাশবন্ধনের কথ" শ্রবণ করিয়৷ তপস্যা দ্বার রুদ্র দেবের আরাধন। 

করিতে লার্গির্টলন। . তিনি এক সরোবরের তীরে শিব লিঙ্গ অর্চনায় 
প্রবৃত্ত থাকিলেন। দেখিতে দেখিতে ষোড়শ বর্ষ কাল আসিল। 

শিবার্চন্ধ কালে .মৃত্যু তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পাশহস্তে সেই 
সরোবর তীরে আসিলেন এবং নন্দিকে মৃত্যুপাশে বন্ধন করিলেন। 

আর ভগবান্ মহেশ্বরও সেই সময়ে নন্দির রক্ষার জন্য আসিয়া উপস্ফিত- 

হুইলেন। মহাদেব বাম পদের অগ্রভাগ প্রহারে মৃতকে বিতাড়িত 

করিলেন এবং মৃতুাপাশ ছেদন করিয়া নন্দিকে জরামরণ বিমুক্ত 

করিলেন এবং চিরদিনের জন্য স্বীয় মনুচর করিয়া! রাখিলেন। অন্যান্য 

দৃষ্টান্ত সমুহ মহাভারতে আছে। কল্পে কল্পে মহাভারত, রামায়ণ 
একই প্রকার জানিও। তাই বলিতেছি__ 

১১৫ 
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ন সোস্ত্যতিশয়ে! লোকে যস্তাস্তি ন ফলং স্ফ,টম্। 
ভবিতব্যং বিচাধ্যান্তঃ সর্ববা তিশয়শালিন। ॥ ৯ 

রাখব! ইহ লোকে এমন লোক কোথাও দেখ। যাঁয় না যিনি 

উদ্ভোগের আতিশয্যে ইপ্পিত ফল লাভ করেন নাই। অন্তরে বিচার 

পুর্ববক্ সকলেরই উচিত, মহ কার্যে গুরুতর যত্ব করা । আত্মাজ্ঞান 

লাভ করাই জীবনের প্রধান কার্য । কাঁরণ আত্মজ্ঞানই স্খ দুঃখ 

জনন মরণাদি ভ্রান্ত দৃষ্টির সুলচ্ছেদ করিতে পারে। প্রথমেই 
ভোগরাগ দৃষ্টি বিনাশের জন্য সেই সেই বিষয়ের দোষ সর্ব! অন্বেষণ 
কর। 

নাশায়া পদগতাথিশ্যা। দৃষ্ট্যা দৃশ্যাদি দৃষ্টয়ঃ | 

ছুঃখাদূতে নিরাবাধং স্থুখং কিবঝিদিবাপ্যতে ॥ ১১ 

ভোগ দৃষ্টিই সমস্ত আপদ ঘটাইয়া৷ থাকে। ভোগ দৃষ্টি নাশের 
জন্য সর্বদা বিষয় দোষ দর্শনের দৃষ্টি অন্বেষণ কর। চক্ষুত কতই 
দেখিল কিন্তু সে বস্তু কোথায় দেখিল যাহা দেখিয়া ইহা তৃপ্ত 

হইয়। গেল? চক্ষু কিছু দেখিতে লালপ। করিলেই অমনি চক্ষুকে 

বল চক্ষু কি দেখিতে লালস! করিতেছে ? ক্ষণস্থায়ী কোন কিছুতেই 

তোমার চির তৃপ্তি হইবে ন!। ভূম।-অপরিচ্ছিন্ন যিনি তাহাকে দেখিতে 

চেষ্টা কর। সেই বস্তর অন্বেষণ করিতে হইলে বিষয় ত্যাগ করিতে 

হইবে, তাহাতে সগ্ভোতুঃখ আছেই ইহা বলিতে পার" বটে, কিন্তু 

বৈরাগ্যাভ্যাস রূপ ছুঃখ ভিন্ন নিরাবাধ ভূমানন্দ ন্থুখ কি কখন পাওয়! 
যায় ? যায় না। ূ 

অশমঃ পরমং ব্রঙ্গ শমশ্চ পরমং পদম্। 

যদ্যপ্যেবং তথাপ্/নং প্রথমং বিদ্ধি শঙ্করস্॥ ১২ ূ 

রাগ ছেষাদি চিত্তবৃত্তি প্রশমনের শক্তিই শম গুণ । কিন্তু পরম 

ব্রন্মে রাগ ঘ্েষাদি নাই। পরব্রশ্ম অশম। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে যখন 

রাগাদি দোষ প্রশমনের আবশ্যকতাই নাই তখন বৈরাগ্য অবলম্বনে 

রাগাদি দোষ প্রশমনের চেষ্টা করিতে বল কেন? সত্য কথ! রাগাদি 
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দোষ গ্রশমনের আবশ্বকত। ব্রহ্ষমে নাই। কিন্ত অহঙ্কার বিমুট জীবে 
রাগাি দোষ আছে । সেই জন্য রাগাদি দোষ প্রশমনের চেষ্টা রূপ শম 
গুণকে পরম পদ বা পরম পুরুষার্থ বলতেছি । “এইজন্য শমই শং 

অর্থাও ভূমানন্দ সুখ অভিব্যক্ত করে, শমই শঙ্কর । 

অভিমানং পরিত্াজ্য শম মাশ্রিিত্য শাশ্বশুম্। 
বিচাধ্য প্রজ্ঞয়। যত্বাৎ কুরধ্যাৎ সজ্জনসেবনম্ ॥ ১ 

দেহাভিমানই ত রাগ দ্বেষ জন্মায়। এই জন্য অভিমান ত্যাগ 

করিয়া যাহা কৈবল্য প্রদান করিতে পারে_-যাহ। তে।মাকে তুমি যে 
“কেবল,” এই স্বরূপে লইয়া যাইতে পারে সেই শ্বাশ্বত শম আশ্রয় 

কর। এই জন্য বুদ্ধি দ্বার! বিচার করিয়! মোক্ষ যোগ্য জন্মলাভের জন্য 

সজ্জন সেবা করিতে থাঁক। সজ্জন সেবা ভিন্ন কি তপ, কি তীর্থ, 

কি শান্তর কেহই জ্ঞানোত্পন্তির কারণ হইতে পারে না। সজ্জন 

কাহাকে বলে জান? 

লোভ মোহরুষাং যষ্য তন্ুতান্ুদিনং ভবে । 

যথাশান্ত্রং বিহরতি স্বন্ব কণ্মস্থ সভ্জনঃ ॥ ১৫ 

ধাহাঁর লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিন দিন ক্ষয় প্রাণ্ড হয় আর যিনি 

শান্প বিহিত আপন 'কর্্দে বিহার করেন তিনি সজ্জন। সজ্জন 

সেবা পরায়ণ সাধু পুরুষের কখন না কখন আত্মঞ্ঞানীর সঙ্গ অবশ্থাই 

লাভ হয়। আত্মজ্ৰ পুরুষের সঙ্গ হওয়ায় এই দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব 

ক্রমেই হইতে থাকিবে। দৃশ্যদর্শনের অত্যন্তাভাব হইলেই অর্থাৎ দৃশ্য 

বলিয়! কিছুই নাই--কখন উঠে নাই-_মায়।র ইন্দ্রজালে একমাত্র পরম 

চৈতন্যাকেই দৃশ্য রূপে দেখা যাইতে ছিল, ভগব€ কৃপায় ষখন মায়ার 

ক্ষয়ে ইন্দ্রজাল সরিয়া গেল তখন রজ্জুতে সপ্পভরম দূর হইল এবং 

পরম পুরুষই__ন্বরূপই অবশিষ্ট রহিলেন। অন্য কিছুই আর নাই 

এই ভান আদিলে জীব তখন ব্রঙ্গে লীন হইয়া ব্রাঙ্গীন্হিতিই লা 

করিলেন। অর্থাৎ আমি জীব এ বোধ আর জন্মিবেন|। 
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ন চোত্পন্নং ন চৈবাসীৎ দৃশ্যং ন চ ভবিষ্যতি। 
বর্তমানেপি নৈবাস্তি পরমেবাস্তযবেধিতম্ ॥ ১৮ 

দৃশ্য যাহ। কিছু তাহা কখন উৎপন্ন হয় নাই, পূর্বেবেও ছিল ন, 

পরেও থ।কিবেনা। বর্তমানেও নাই; কেবল একমাত্র পরমাত্[।ই 

আছেন। পুর্বেব সহজ সহস্র যুক্তি দ্বার! ইহ প্রদর্শিত হইয়াছে, এখনও 

বল! হইতেছে । সমস্ত জ্বানীর ইহা অনুভূত তত্ব অধুনা আমিও তাহাই 
দেখাইতেছি । 

এই যে ত্রিজগৎ দেখেতেছ ইহ! “চিদম্বরম্ই” ইহ! কেবলই 

চিদাকাশ--কেবলই সম্বিত। ইহাই তন্ব। এই চৈতন্য স্বরূপ 
নিম্মনল আত্মবস্ততে অতত্ব অর্থাৎ মায়ারচিত দৃশ্যাদি কোথা হইতে 

আসিবে, কি প্রকাঁরেই বা থাকিবে ? 

- রাম-যদি জগণ্টা উৎপন্ন ই নল! হইয়। থাকে তবে সকলে এটাকে 

অনুভব করিতেছে কিরূপে? 

বশিষ্ঠ-_-শ্রবণ কর। 

চচ্চমত্কুরুতে চারু চঞ্চলাচঞ্চলাত্মনি। 

য্তয়ৈব তদেব্দেং জগদিত্যববুধ্যতে ॥ ২১ 

অচঞ্চলাতমনি কল্লিতচঞ্চল্যেন চঞ্চল! মায়াপ্রতিবিম্বচিত যত চমণ্ 

কুরূতে জগস্তাবমিব কল্পয়তি তদেব জগদিতি তয়ৈবাববুধ্যত 
ইত্যর্থঃ। অচঞ্চল আত্মাতে কল্লিতচাঞ্চল্যে চঞ্চলা-_- কল্পনা চঞ্চলা 

মায়া (স্ত্রীলোকেই কেবল কল্পন! করে) প্রতিবিদ্বিত হইলে সেই 

মায়াপ্রতিবিন্বিত চিৎ যে চারু চমণ্কার দেখাইতেছে-_-জগৎতাবের মত 

যাহ। কল্পনা করিতেছে তাহাকেই লেকে জগণ্ড বলিয়। বোধ করিতেছে । 

এই ত্রিলোকে ইহা৷ উহ! তাহ। বলিয়। যে অনুভূতি সেই সমস্তই সেই 
চিত সৃষ্যের কিরণমালা ন্যায় স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন মত 
প্রতীত হইতেছে। কিন্তু অংশুমালীর সহিত অংশুমালার যেমন পদার্থ- 

গত ভেদ নাই. সেইরূপ বিকল্পশুন্য চিত ব্রন্মের সহিত তদংশভূত অস্ু- 

ভূতির ভিন্নতা কোথায়? স্ুতরাং ভিন্নতা জ্ঞান রূপ বিকল্পবোধই 
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যখন মিথ্যা, তখন লক্ষ লক্ষ ত্ৈলৌক্য অনুভূত হউক না কেন অনু- 

ভূতি স্বভাব চিত্ব্রঙ্গকে নির্বিবিকল্প স্বভাব বলিতেই হইবে । মায়িক 

কল্লন। চঞ্চল চিতের স্ব'ভাবিক উন্মেষণেই এই জগতের উদয় এবং 

নিমেষণেই এই জগতের অস্ত অনুভূত হয়। নির্ববিকল্প চিুই মায়িক 

প্রতিবিশ্বনে সবিকল্প হন। প্রতিবিম্বচিও বা চিদাভাসই জীব-__ইনিই 

সবিকল্প-_নানাগ্রকার ভেদযুক্ত কিন্তু অপ্রতিবিশ্বিতচি্ড বা ব্রহ্ম-চিৎ 

যিনি তিনি নির্বিবকল্প । কোন কল্পনা তীহাতে নাই বলিয়া! তিনি 

একরূপ, একরস, পুর্ণ । তাই বলা হইল সবিকল্পচিতের বা চিদা- 

ভাসের যে উন্মেষ তাহাই জগণ্ড অনুভবের উদয় আর তাহার যে নিমেষ 

তাহাই জগণ্ড অনুভবের অস্ত ॥ যাবত অহং এই অনুভবের প্রকৃত মন্ম 

অপরিজ্ঞাত থাকে তাবৎ পরমার্থাকাশে এ অহং বোধই মলরূপে বিদ্- 

মান থাকে-__তাব€ পরমার্থাকাশ যেন মলিন থাকে কিন্তু উহা পরি- 
তাত হইলেই এ অহং তত্বই পরমার্থরূপে প্রকাশ পায় । অহম্তাব 

পরিজ্ঞ।ত হইলেই অনহস্তাব আপন! হইতে হইয়া যায়। জল যেমন 

জলের সহিত এক হইয়৷ যায় সেইরূপ অহং বা চিদাভাসও চিদাকাশের 
সহিত এক হইয়। যায়। 

রাম-_-অহং তত্ব জান৷ হইলে উহাই পরমতন্ব পরমপুরুষ হইয়া যায় 

ইহ! আরও স্প্$ করিয়া বলুন । 

বশিঠ__আমি আছি-_অহং আছি এই বোধ সকলেরই আছে। 
আমি আছি এই অনুভবের জন্য কোন যুক্তি, কোন প্রমাণ আবশ্যক 

করেনা । কিন্ত্ব এই অহং বৌধট।র উদয় হয় কখন? অপরিসীম 

অনুভব যখন থাকে, সীমাশুন্ত একটি বস্তুই যখন থাকে আর কোন 

কিছুই থাকেন, এই সীমাশূন্ত বস্তুর সঙ্গে সীমাশুন্য অনুভব মিশিয়া 
আছে-_এই যখন থাকে তখন অহং নাই । অহংএর উদয় তখন হয় 

যখন একট| কিছু সীম! বিশিষ্ট হয়। সেই জন্ক খণগ্ডভাবই অহং। 

পরমপুরুষ আপনার অখণ্ড অপরিচ্ছিন ভাবকে খণ্ডিত যখন করেন 

তখনই অহং জাগে। এই খণ্ড অহং যখন আপনার অপরিছিন্ন স্বরূপে 

যায় তখন যেটা অং অং করিতেছিল সেইটাই পুর্ণ হইয়৷ আপন 



৯১৪ যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গঃ। 

স্বরূপে বিশ্রাম করে। সেইজন্য বলিতেছিলাম অহস্তাব জানিলেই 
নাহস্তব আসিয়। যায়। 

অহমাদি জগদ'শ্যং কিল নাস্ত্যেব বস্তুতঃ | 

অবশ্যমেব তত তশ্মাচ্ছিষ্যতেহং বিচারতঃ ॥ ২৬ . 

পুর্ণ ব্রহ্মের অপুর্ণভাবটাই অহং। পূর্ণ যিনি তিনি অপূর্ণ কল্পনাও 

করিতে পারেন । এই কল্পনাটা মিথ্যা-মায়৷ মাত্র। তথাপি এই 

মিথ্যা কল্পনা জগত্রূপে শ্রতীত হইতেছে । অহমাদি জগদ্দ্শ্য বস্তৃতঃই 
নাই । অহংভাবকে বিচার পুর্ববক দেখিতে গেলে অবশ্যই দেখা যায় 

পুর্ণ চিদাকীশই অবশিষ্ট থাকেন। মিথ্যা কল্পনা ছাড়িলেই পুর্ণ হইয়া 

স্থিতি ঘটে । শিশু অপিশ্াাচকে পিশাচ বোধ করে কিন্তু তাহার বুদ্ধিকে 

নিশ্মল করিয়। দিলেই মিথ্যা পিশাচ বোধ দূর হইয়া যায়। সেইরূপ 
বিচার দ্বার! বুদ্ধিকে নিন্ল করিতে পারিলেই সমস্ত অনাত্বাবুদ্ধি বিলো- 
পিত হয়। 

চিজ্জযো্স। যাবদেবান্তরহঙ্কার ঘনাবৃতা । 

বিকাঁশয়তি নোতাবৎ পরমার্থ কুমুদ্ধতীম্ ॥ ২৮ 

বালকের মোহ যেমন তাহার বোধকে আচ্ছন্ন করিয়।৷ রাখে, 

সেইরূপ প্রৌঢ়ের অভিমীনও পুর্ণের জ্ঞানকে নিরোধ করিয়া রাখে । 

অন্তরের চি জ্যোতুন। যতদিন অহঙ্কার মেঘে আবৃত থাকে ততদিন 

পরমার্থ রূপ কুমুদ্ধতীর বিকাশ অনুভূত হয় না। আমি করি, আমি 

খাই, আমি চলি, আমি ফিরি, আমার দেহ, আমার পুত্র কলত্র এই 

সব “আমি” “আমার” রূপ অহঙ্কারই আমাকে পুর্ণভাবে থাকিতে 

দেয় না। জ্ঞান স্বরূপ আত্মদেব যখন অহঙ্কার বড্ভিত হন তখন আর 

কি ন্বর্গ নরক, মোক্ষাদদির কল্পনা থাকে ? | 

হৃদি যাবদহস্তাবে! বারিদঃ প্রবিজস্ততে। 

তাবদ্িকাসমায়াতি ভূষ্। কুটজ মঞ্জরী ॥ ৩০ 

আক্রম্য চেতনাং নিশ্যমহস্কারাম্বুদে স্থিতে। 
জ।ড্যমেব শ্থিতিং যাতি ন প্রকাশঃ কদাচন ॥ ৩১ 



যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গ:। ৯১৫ 

হৃদয়কে যাব অহম্তবরূপ জলদমগুলা ছাইয়া রাখে তাবু 

হৃদয়ে ইহ! চাই, উহ চাই, ইহ! পাইতেছি, উহ! পাইলামনা, এই সমস্ত 
তৃষ্ণা রূপ কুটজমঞ্জরী জন্মিবেই। চেতনা বা প্রকাশকে আক্রমণ 
করিয়া অহঙ্কার রূপ অন্ুদ স্থিতি লাভ করে-_ইহাতে জাড্যভাব বাঁ 
তমোভাব ব আত্মানন্দ স্ফ,রণাভাবই থাকে কখন আত্মভাবের প্রকাশ 

হয় না। অসত্য এই অহঙ্কার আপনি আপনি মিথ্যা প্রকল্লিত। 
ইহা দুঃখ দেয়, আনন্দ দিতে পারে না। মিথা। কল্পিত যক্ষ যেমন 
বালকের ভ্রম উৎপন্ন করে সেইরূপ । বৃ! কল্পিত অহঙ্কার দামাদি 
অন্থর ত্রয়ের স্থায় মানবের অভিমান-দুিত-হৃদয়ে অনন্ত সংসার যন্ত্রণা- 

দায়ক মোহ জালবিস্তার করে। এই দেহই আমি ইত্যাকার স্ফরণ 

সেই মোহ হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই মোহই,-যাহা! কখন হয় নাই, 

হইবেও ন।-_এইরূপ সর্ববানর্কর সংসার বিস্তার করে। 

যড কিঞ্চদিদ মায়াতি ম্খছুঃখমলং ভবে। 

তদহঙ্কারচক্রস্য এরবিকারো বিজস্ততে ॥ ৩৫ 

ংস্।রে সৃখছঃখাদি যাহাকিছু সমস্তই অহঙ্কার চক্রের বিকার হইতে 

বিজস্তিত। বিচার মার্জিত মনই হইতেছে হল। ইহার দ্বারাঅহঙ্কার রূপ 

অঙ্কুর নাশ করে। তবেই আত্মক্ষেত্রে সংসার নাশন জ্ঞান শসা সহজ 

শাখা বিস্তার করিয়। দুশ্ছেছ্ভ হইয়া ফল প্রদান করিবে । অনুচ্ছেদ্ধ 

স্বভাব জন্ম-বৃক্ষ সকলের অস্কুর হইতেছে হাহংভাব। ইহারই শত 
সহজ বিস্তীর্ণ শাখা হইতেছে মম ভাব__-“আমার” “আমার” । 

জন্ম বৃক্ষ সকলের ফল হইতেছে অর্থাদি বাসনা । এই সমস্ত 
ফল কিন্তু কাকা্দির ঈষৎ পবন ভরে স্ফ,টিত হয় এবং মনোহর তরজ 

ংক্তির ন্যায় ক্ষণ মধ্যেই বিন হয়! জ্ঞানোদয় মাত্রেই আমি ও 

আমার বিনষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে আত্ম। অহস্তাব বডিদ্রত। কিন্তু 

তিনি অহস্তাৰ জড়িত হইয়াই যেন আত্মভাব বিদ্যুত হইয়াই এই. 

ংসাঁর চক্রের বাহক রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। | 



ঈ১৬ যোগবাশিল্ঠ স্থিতি ত৩ সর্গঃ। 

অহস্তাব-তমে| যাবৎ জন্মারণ্যে বিজস্ততে। 

তাবদেতা বিবন্নস্তি চিন্তা মত্তাঃ পিশাচিক1ঃ ॥ ৪০ 

অহঙ্কার পিশাচেন গৃহীতো যে নরাধমঃ। 

ন শান্ত্াণি ন মন্ত্রাশ্চ তস্যাভাবশ্য সিদ্ধয়ে ॥ ৪১ 

॥. এই জন্ম রূপ অরণ্যে যতদিন অহস্তাবরূপ তম: বিজস্তিত থাকিবে 
ততাদন চিন্তারূপিণী উন্মত্তা পিশাচিনী নৃষ্য করিবেই। যে নরাধম 
জহঙ্কার পিশাচের বশীভূত হয়__শাস্্রই বল আর মন্ত্রই বল কিছুতেই 
তাহার পিশাচ ভাব নিবৃত্ত হয়না । | 
সাম কেনোপায়েন ভগবন্ অহস্কারে! ন বদ্ধতে। 

| ং ত্বং কথয় মে ব্রঙ্গন্ সংসারভয়শান্তয়ে ॥৪২ 

.- কোন্ উপায়ে ভগবন্ অহঙ্কার না বর্ধিত হয় ত্রহ্মন্ সেই উপায় 
জজ পনি আমাকে বলুন-_তাহ। হইলে সংসার শান্ত হইবে। 

্ - ৰশিষ্ঠ__মানুষ স্বরূপে চিরতরে ডুবিয়। থাকিতে পারেনা যে 
অহ্ং” জন্য; সেই অহঙ্কার দূর করিবার উপ|য় বলিতেছি শ্রবণ কর। 

চিন্মাত্রদর্পণাকারে নিম্মলে স্বাতুনি স্থিতে। 

ইতি ভাবানুসন্ধানাদহসঙ্কারে! ন বদ্ধতে ॥ ৪৩ 

মিথ্যয়মিন্্জালশ্রীঃ কিং মে স্নেহ বিরাগয়োঃ | 
ইত্যন্তরানুসন্ধানাদহস্কারে। ন জায়তে ॥ 88 
নাহমাত্মনি নে৷ যস্য দৃশ্যশ্রিয় ইতি স্বয়ম্। 
শীন্তেন ব্যবহারেণ নাহঙ্কারঃ প্রবদ্ধতে ॥ ৪৫ 
অহং হি জগনিত্যন্ত হেঁয়াদেয়দূশোঃ ক্ষয়ে । 
সমতায়াং পসন্ায়াং নাহস্তাবঃ প্রবদ্ধতে ॥ ৪৬ 
অহঞ্চিজ্জগদিত্যন্ত হেঁয়াদেয় দূশোঃ ক্ষয়ো । 
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহস্ত।বঃ প্রবদ্ধতে ॥ ৪৭ এ 

€ ১) আত্মার ভাব_স্বভাব-_-ম্বরূপ সর্ববদ] অনুসন্ধান কর__ 
রদ! স্মরণ কর, অহঙ্কার বর্ধিত হইবে না। আত্মার স্বরূপ হইতেছে 



"যকত রামদয়াল ধজুবদার তম, গজ আলোচিত 

রি উজানে, হিতকারিনী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষযা নিত্যাননদমন্ত ধামের' রি: 
: দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন “€তমেব বিনিত্বাংতিযৃতােতি নান্তঃ পন্থা বিস্ততেনী ষ 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের মহিত অগ্রসর হইবার জন্ট উত্তেজনা বাক্য :গ্রয়ে রে 

| শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং বর” এই উত্তেজনা ও আঙ্ীসবানিই প্রসার 

| বিশেষত্ব |... আলোচক, সাহার আভীবন সাধনা, এবং, বিশ বসরকাঁলব্যা্গী গা 

রর "্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগব্ৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন দ্বার তিনি গতি 

 ল্লোকের গভীর তত্ব'সমুহ সহজবোধা ভাষায় 'প্রশ্লোতরচ্ছলে বিবৃ.. রিয়াদ 
অনেকেই বলেন গীতার এমন.বিশদ ব্যাথা এ গর্ধ্স্ত আর প্রকাশিত ক্কসাই; 

এই অভিমতের মত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমর! সুধী সমাজকে ' গবিন রে 
অন্থরোধ করিতেছি। গীতা 'তিন্থণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে প্রতি খের রুল 
বাধাই 8. টাকা মোট ১৩৭, টাকা, এ উকি সা ১ দি 

টা সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদাল, মঞ্দার | মহাশয়. তি 

ঈতাপরিজয় তৃতীয়, মং ক্করণ__-্ীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাস 

প্রাথে প্রাণে উপলদ্ধি মরা জন্ত: রীগীতবা পাঠের গ্রয়ার !.  সী়াপরিচ ই 

না করি থাকা! যার না ॥ ইহাই: আমানের বিশ্বাস । ॥. বাধাই ৯ ঘর | আবাথা ৯২. 117. 

ভদ্রো-২য় সংফরণ' মহাভারতের সুতা. চ্রিত্র অবলম্বনে এই. খানি: 

আধুনিক উপন্াসের ছ্বাচে লিখিত হইয়াছে । বিবি জীবনের নবাহগরাগ কোন দো রি 

নষ্ট হয় এবং কি.করিলে উহ! স্থায়ী হ্য়, গ্রন্থকার এই. গ্রন্থে তাহা, অতি জুন 

রূপে বিশ্লেষণ, করিয়াছেন, বিশেষতং পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পক্তন ও উ্ধারের 

আলোচনা..এ এতদুর, চিত্বাকর্ধকু হইয়াছে, ষে,. ছিন্তাশীল ব্যক্তি. মাজই উহ, পাঠে; 
এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইর্বেন': এবংসাধক জাহারু নিত্য ক্রিন্নার এক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা আম্র! নিংসুককোছে, বনিতে পারি-সুল্য আবাধা ১ ৯ ১ আনা, 

বাধাই ১৪০ মাত্র । 
... বৈকেয়ীল২য় মংক্ছরণদোহী, বাক্জি বিূপে অহুতাপ করিয়া পুরা, 
প্রীতগবানের রগৃশ্ররে পিত্ত হুইতে,পারেন তাহ! দেখাইবার জ্ গ্রন্থকার, রমা 
পের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও জাধারের রেখা সম্পাতে ' পাপপুলোয় 
ক. অভিনব আনেখ্য.চিত্র করিঘাছেন মুলা ।+ আনা মা 

ক 



্ সি ও উপাসন৷ টিসি সত্করণ। পারি, হুক, এবং 

€ চিত্রসমস্থিত। সতীস্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্ জাগিবামান্র সতী. 

রঃ | যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাহার ত্যাগ, লংযম, তিতিক্ষা! এক 

নী 'ষেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সন্খুখে প্রতিভাত ছয় । বিশেষতঃ 

রাসকার তাহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হুরিচনদন দারা -সাবিত্রীর যে অনুপম. 

এরা -রদিয়্াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক প্র মাতৃরূপ মানসনয়নে 

বন (করিব মাত্র . কৃত-ককতার্থ হইয়| যাঁইবেন। অন্ুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 

্বায়ীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তন্ব বিরৃত করাই ই ৪৪৪ বিশেষদধ। | 

টি: আনা মাত 
0 সসাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তব” উৎসব পদে গ্রতি মাসে রক্াদি 

নদ 'ীপ্্ুই পুস্তকাঁকারে বাহিরাহইবে। 

১ িবিচার চক্রোদয় ২য়. সংক্করণ_-এই ুন্তক নিতা পাঠ্য করিয়া বাহির 

টি গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২।০ টাক! । অর্থ বাধাইয়ের মুল্য ২%০ ডাকমাগুল, 

তর । পুস্তকখানি ১০** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাধাই- 

টা স্কাগজ, কালি, কাপড় বোড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দু্খুল্য। পুস্তক 

টিবানি বাল. কাগজে 'ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দগ্ক করিয়া বাধ! সুতরাং যে মুগ নির্ধা- 

টু ত'হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে ন! । 

টগবচ্ছিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 

টং সহ কর ইইয়াছে। দ্রীলোকেরাঁও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 

সি নিত্য পাঠ্য স্তব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হুইয়াছে। | 

| ইহাতে সমস্ত দেবতার স্ব, ধ্যান এবং কব আছেশ। মধ্যথণ্ডে বেদাত্তের 

িিল ব্যাথা প্রশ্ন ত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 

কীততী গত! ইতাদি দেওয়া হইছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একথানি গ্রন্থ 

সহ থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না। 

স্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বহুবাজার ্ট,কলিকাতা । 
্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্যাধক্ষ । | 

বরা ত্রও শিবপুজা। 
তা শান্ত দীপ প্রণেতা ভার্গর শিবরাম কিস্কর যোগ রধানন্দ | 

প্রণীত। 
সউলবে প্রকাশিত পশিবরারি” ও: *শিবপুজা” সম্পূর্ণ হইয়া ুস্তক

াকীরে 

জিত ছইল।. ধাহারা! পুস্তক, লইতে, ইচ্
ছা করেন তাহার! সর. উপর 

ফিতে | সংবাদ লইবেন। ] 



ভাঙ্গার ক ও সেবক কিনিপে্কুমার সম্পাদিত; 
ও. প্রেষ্ঠ পত্তমগুলী-গণিতানুমোদিত. ৫ 

৭4 , ১৩৩৩ সালের এক 

 ককষাজযজ্পস্ত্ম গা. [হু-সপ্তিল্ষণ, 

নূতন আকারে প্রকাশিত হইযাছে। ইহার নূতন পরিচয় আর কি 
মাত্র তিন বৎসরকাল বাহির হুইয়াই সারা! দেশের মধ্যে এক নবধুগ্ের, হী 

_করিয়াছে। প্জিকা নাম শুনিয়া ধার! স্বীয় নাসিক! কুঞিত করিতেন, তীয় 
: বলাও "স্থাস্থা-ধশ্মকে” ব্যাকুল আগ্রহে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিয়াছেন, “কী অমূরা 

_ উপাদেয় রত্বরাপীই না পঞ্জিকার সহিত গ্রথিত করি দেওয়! হইয়াছে] ইছার 

, প্রতিবৎসরে পরিবর্তনীয় শিক্ষা প্রদ বিশেষত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতাবলী, পল্ী- উন্নতি, 

গো-সেবা ও চিকিৎসা, ছুশ্প্াপ্য মুষ্টিযোগাদি, গার্হস্থ্য স্থাস্থ্য-নীতি, দাম্পত্ 

বিজ্ঞান, শিশু পাপন ও আদর্শ জীবন গঠন এবং শিল্প-বাণিজ্য- কৃষি বিষয়ক স্ব, 

বাদি আগাগোড়। এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া সকলে ধন্ত ধন্ত করেন। এনারকাঃ 
 নৃতনত্বের মধ্যে পথাদি-পুরাণগ  পৰাংল! ও বাঙালীর স্বরূপ” “রোগীর হুক 

ৰ “চিত্রে স্থাস্থাধন্ধ শিক্ষা” "আদর্শ কষি-প্রণালী” প্রভৃতি প্রত্যেকের টির 

ক্ষরিবে । দিন-পঞ্জিক! ভাগ স্ববিস্ৃত ও স্থুবোধ্যভাবে ব্যবস্থার নহ্তি দেও 

হইয়াছে।” অনুষ্ঠানিক হিন্দুর ধর্ম-কর্মা-ক্রিয়া-কাণ্ড পণ্ড হইবার ভয় নাই 1. নত 

পারকল্পনাময় অপরপ গ্রচ্ছদপট, তক্তরে ছাপা, ডিমাই প্রায় সাড়ে-চারিশ 
ৃ্াপুর্ পাঠাঁংশ, মূলা নাম মাত্র পাচ আন, ডাঃ মাঃ চৌদ পর্দা | তিনথানি 
কম ভিপি পাঠান হয় না। .. পু 

: হার সহিত নূতন ধরণের সর্বকার্যোপযোগী “বিশ শক্কে। রঃ 
*সপ্িঠি5৭৮ প্রকাশিত হইয়াছে । মুলা এক পয়সা, প্রতিশত.১%, মা 

ভাইমাঃ স্বতন্ত্র। -.একথানি কিনিয়! দেখুন |. সর্বত্র এজ ছাই, খ্ 

হু 
পু 

12৭ 

যা  পরক্ষাপপাক সরা তব 

...৪৫নং মহা রী (কলি তা! 



অস্ভুললাক্গী 1... 
... ক্রচ্চারিলী ্ীমাতি মুনাধিলী দেবীধপ্রবীত:। সুধ্য: ১ংমাত্র। 
“ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভর! কবিতাগুচ্ছ। কবিত।গুলি পড়িলে সাধকের 

দর আনন্দে ভরিয়া যাইবে । রচনাত্ব ভীবের গাভীর, ও পবিত্রতা লক্ষ 
করিবার, বিষয়! -.. 
রে নুপুর চিকম কাগজে বড়বড় অক্ষবো জু রালিতে ছাপা: ১৭৯ রা 
জা্পুণ। একখানি রা ০৮: রে ৮ ঠা | 
চট ০ মা 

তি পরিকা িস থশংদিত । 

অঞজনানলীলা। | ল্য সৎ মাত 
| »( আদিকাু ).. এ 

সী রক হীরের নাথ. দক্ত, এম, .এ, বি, এল , 
| বেদাস্তরত্ু মহাশয় কর্তৃক লিখিত। ক টি 

যাব রামায়ণ -অবলপ্থনে পঞ্চে পঞ্জার ও ত্রিপদী ছন্দে বিথিত। রা 
রা সম্পূ্ণ। ন্নদূর বাধাই। ঘোনার জলে নাম লেখা । | | 
এউপ্রোক গর ছানি : ১৬২ নং ২ বছবাদার ট ক আঁপিসে প্রাপতদা ) ] 

টি রন ড় রে বংশোড়রা মাধনর তা আ.রটারির পিন মানমরী দেবী 
শীত! মূলা ১০ মাত্র । একথানি পুর্ব ভক্তিগ্রস্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক 

বম, ত্যাগন্বীকার ও নৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জ্যোষ্ঠভ তা শ্ীরামচন্ের প্রতি 
ভু্ি গাব অবলম্বনে সাধকের তাঁযার 'মর্মা্পর্ণী ভান লিখিত - সুন্দর বাধাই 
কাঠা ওন্ছাপা। সোনার জলে নান্ব-'লেখা। . ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 1. ০ 
র্ চি ববাহী, বস্থমতী, : সার্ভেপ্ট, অমৃতরাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, অ্রিজা 
তি পত্রিকায় নি 'ব প্রশংসিত। ্ 

নাম রাখারণ-কানমূ ॥- 
ও দিতির সংক্ষরণ-_নিত্যপাঠ, ও স্বাধ্যায় জন্য এই: জু 
পিশ্তীকে ল্লীতগবাঁনের ২ তত্ব, লীলা, মাম কীর্তন---দশ্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 

স্তর হইতে খবি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য 
রা লাঠি ও.নিতয কীর্ভুনের জন্য ইহা! বির/চিত । ক 
মুলা বাঁধাই, ॥*সাট আনা । নাথ! |* চারি আনা 



0 শ্র্তরছে ২২. 
বিশুদ্ধ জুপ্পেম্্ জল 
-( কলে বিন্দুমী্রচাড়ী,নাই ) , 

পত্র 'লিখিলে. সচিত্র 

“ক্যাটালগ পাঠান হয়। 

- মিউনিসিপালিটী, ডিষ্রিক্টবোর্ড 
চি 584 ণ্ট | বৃ টা 
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পপ্ডিতবর শ্রীধুক্ত শ্ামাচরণ কবিরত্ত বিদ্যাবারিধি প্রণীত 
আহ্বিকককত্য ১ম ভাগ । 

( ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল, ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪5০ পৃষ্ঠারও উপর। চতুদ্দি] সংস্করণ।.. মুন্য ১।০, বাধ।ই ২২। ভীপী খরচ 1%০.1.. 

- আক্কিককৃত্য ২য় ভাগ। ২.7 -.. € ৪র্থ ৫ম খণ্ড একজে ), ২য়. সংস্করণ, প্রায় ৪০০. পৃষ্ঠায় "সম্পূর্ণ । 

... খধাই ১।*। ভীপী খরচ 1/51 7 শি নি টি) 
.. প্রায় ত্রিশ বৎমর ধরিয়। হিন্দুর ধর্ম্কর্মেরপরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে ।, 

চৌদ্টি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে । 
সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। 7. গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে 'আমরাণকাহ্িক-কৃত্যেরপ্রত প্রপংসাপত্ত: 
পাইয়াছি ও পাইতোছি যে,সে সমুদায় ছা(পিতে. গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়! পড়ে ।. 

প্রাপ্তিান--শীসল্লো জন্পওন-ক্চাব্যন্রত্ত্র এম্ এ/পকবিরদ্ব ভবন 

ও *উততনন্ব” আধিষ্তন কলিকাতা । ' ঠস নি 














